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Dr. Ahmet DEMİRCAN
T.C. Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanlığının temel görevlerinden birisi 
“Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal 
bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini 
sağlamak için fert ve toplum sağlığını 
korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan 
plan ve programlar yapmak, uygulamak ve 
uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli 
teşkilatı kurmak ve kurdurmak”tır. Tevdi 
edilen bu görev bilinci ile Bakanlığımız, halk 
sağlığının korunması ve karşılaşılan sağlık 
problemlerinin çözümü için stratejik hedefler 
belirlemekte ve bu alanda ciddi projelere imza 
atmaktadır. 
Bir halk sağlığı sorunu olan kanser hastalığının 
kontrol altına alınması için öncelikli olarak 
hastalığın insidansının hesaplanabilir 
olması gerekmektedir. 90’lı yıllarda kanser 
insidansı maalesef ölüm verileri üzerinden 
yapılmaktaydı. Oysa kanser hastalığı dünya 
genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada 
yer almakta, bu sebeple de hastalığın kontrol 
altına alınması için koruyucu tedbirlerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde  kanser teşhisi konulan vakaların 
belirlenmesi ve kontrol altına alınması için 
kanser kayıtçılığı çalışmalarına Bakanlık 
olarak 80’li yıllarda, illerde kanser kayıt 
merkezlerinin kurulması ile başlanmıştır. 
Kanser bildirimi 1983 yılından itibaren 
bildirimi zorunlu hastalıklar sınıfına girmesine 

rağmen pasif kanser kayıtçılığı ile başlanılan 
bu süreç ile istenildiği şekilde sağlıklı veri 
toplanamamıştır. Bakanlığımız son yıllarda 
bu derece önemli bir halk sağlığı sorunu olan 
kanserin önlenmesi için aktif bir sistemle 
verilerin toplanmasına karar vermiştir. Böylece 
geliştirilen veri toplama sistemi aracılığıyla 
aktif olarak toplanan kanser verileri sayesinde 
hastalığın görülme sıklığı belirlenecek ve 
hastalığa bağlı demografik veriler üzerinden 
istatistiki çalışmalar yapılabilecektir.
Kanser verilerinin doğru şekilde kaydedilmesi 
ve geliştirilen merkezi veri toplama sistemine 
iletilmesi için ise uluslararası geçerliliği olan 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen 
ICD-O sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. 
Onkolojik hastalıkların sınıflandırılması için 
kullanılan ICD-O sınıflandırma sisteminin 
ülkemizde kullanımına yönelik entegrasyon 
çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu vesile ile ICD-O kodlarının dijital 
ortamda kullanımı için emek harcayan tüm 
çalışanlarımıza ve katkılarını sunan değerli 
akademisyenlere, özellikle de kodların 
kullanımı eğitimini de içeren ICD-O 
kitabının Türkçe tercümesinin ülkemize  
kazandırılmasında en büyük katkıyı  veren 
Prof. Dr. Şerefettin CANDA’ya teşekkür 
ederim.

Bakan Sunuşu
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Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
T.C. Sağlık Bakanlığı

Müsteşarı

Sağlık alanında plan ve politikaları 
belirleyebilmek, kanıta dayalı sağlık politikaları 
geliştirmek ve uluslararası karşılaştırmalara 
imkan verecek standart ve kalitede veri 
toplamak amacıyla Bakanlığımız tarafından son 
yıllarda birçok  e-sağlık projesi geliştirilmiştir. 

Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de ölümle sonuçlanan hastalıkların başında 
gelmektedir. Kanser hastalığının kontrol 
edilmesi ve hastalık ile ilgili plan ve politika 
belirlenmesi amacıyla doğru ve kaliteli verilerin 
elde edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tüm 
dünyada kanser verilerinin standart bir yapıda 
kaydedilmesi için geliştirilmiş olan ICD-O 
sınıflandırma sisteminin ülkemizde kullanımına 
karar verilmiştir. Böylece kanser hastalığına 
ait verilerin bilimsel temelde kaydedilmesi 
ve ayrıca kanser ile mücadelede uluslararası 
gelişmelerin aynı bilimsel dil ile takip edilmesi 
sağlanabilmektedir.

ICD-O’nun 1. Baskısı 1976 yılında, 2. Baskı 1. 
Revizyonu 1990 yılında ve 2. Revizyonu 2000 
yılında yayımlanmıştır. 3. Baskı 1. Revizyonu 
ise 2013 yılında yayımlanmış ve ülkemizde 
kısa sürede standartlara adaptasyon sürecine 
başlanmıştır. 
Ülke genelinde tüm patoloji laboratuvarlarında 
neoplazm tanısı almış sonuçların tüm dünyaca 
kabul görmüş bu standart ile kaydedilmesi ve 
merkezi sağlık veri sistemlerine uluslararası 
bir standart kullanılarak gönderilmesi 
Bakanlığımızın kanser ile ilgili öncelikli 
politikalarının belirlenmesinde oldukça 
önemlidir. 
Kanser kayıtçılığı için önemli bir çalışma olan 
ICD-O 3 kitabının Türkçe tercüme edilmesi ile 
kanser kayıtçılığı için önemli bir adım atılmıştır. 
Kitabın tercüme edilmesindeki emeklerinden 
dolayı Prof. Dr. Şerefettin CANDA’ya, kitabın 
basımından dağıtımına kadar emeği geçen 
tüm çalışanlarımız ile standardın ülkemizde 
kullanımına destek veren tüm akademisyen ve 
hekim arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Müsteşar Sunuşu
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Kanser, değişik organlarda hücrelerin 
kontrolsüz büyümesi ve anormal hücre 
yayılımı ile oluşan, klinik görünümü, tedavisi 
ve yaklaşımı birbirinden farklı olan hastalıklar 
grubudur. Eğer erken teşhis edilemez ve 
yayılım kontrol altına alınamazsa, ölümle 
sonuçlanabilmektedir. Ülkemizde kalp ve 
damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm 
nedeni olarak bilinen kanser hastalığının 
etiyolojisinin belirlenmesi, önceliklerin 
tespit edilmesi ve kontrol altına alınması 
Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden 
birini teşkil etmektedir. Bir toplum sağlığı 
problemi olan kanserin kontrol altına alınması 
hususunda önceliklerin belirlenebilmesi 
için kanser yükünün insidansı (ortaya çıkan 
yeni vakalar), ölüm sayısı cinsinden tahmin 
edilmesi ve bu verilere göre önlemler alınması 
gerekmektedir. 
Tüm dünyadaki kanser kayıtları tarafından 
malignite ve hayatta kalma oranlarını 
kaydedebilmek ve üretilen veriler ile kanser 
kontrolünü, araştırma faaliyetini ve tedavi 
planlamasını belirlemek üzere 1976 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
Uluslararası Hastalık Sınıflandırılması-
Onkoloji (ICD-O International Classification 
of Diseases for Oncology) diye bilinen 
sınıflandırma sistemi yayımlanmıştır. Bu 
sistem, yayımlandığı tarihten itibaren 
neoplazmların kesin sınıflandırmasında 
uluslararası kabul gören bir standart olarak 
benimsenmiştir.
Ülkemizde son yıllarda kanserle mücadele 
çalışmalarının temelini oluşturan verilerin 
elde edilmesi konusuna büyük önem verilmiş 
ve kanser hastalığının kontrol edilmesinde ilk 
aşama olan verilerin uluslararası standartlarla 
toplanmasına karar verilmiştir. Kanser kayıt ve 
istatistik çalışmalarının uluslararası ölçütlerde 
yapılması için standart oluşturmak ve dünya 
ile entegrasyon sağlamak, kanser tanılarına 
ait verileri standart bir yapıda toplamak, 
kanser istatistikleri konusunda yapılacak 

çalışmalara ve belirlenecek politikalara temel 
oluşturmak amacıyla Türkiye sağlık bilgi 
sistemlerinde ICD-O Sınıflandırma Sistemi 
kullanılmaya başlanmıştır. ICD-O kodlarının 
kullanımı ile hem bölgesel hem de ülke 
geneli ölçeğinde, doğru, eksiksiz ve güvenilir 
istatistiksel analizleri temel alan kanser 
kayıtçılığı çalışmaları da Bakanlığımızca 
desteklenmektedir. 
ICD-O Sınıflandırma Sistemi’nde yer alan 
kodların Türkiye sağlık bilgi sistemlerinde 
dijital kullanımı ile patolog/hematolog/
sitologlar aralarındaki dil birliğinin 
sağlanması, neoplazmın köken aldığı yerleşim 
yeri, tanı tarihi, histolojik tipi ve davranışı 
(örn; in situ ya da malign) bilgileri için 
kayıtların tutarlılığının sağlanması ve sağlık 
bilgi sistemlerinde veri standardizasyonunu 
sağlamak için tek bir standart kodlama 
sisteminin kullanılması hedeflenmektedir. 
Buna ek olarak sağlık alanında hızla gelişen 
ülkemizde, tüm kanser verilerinin uluslararası 
standartta toplanabilir ve yorumlanabilir 
olması ile ülke genelinde en sık görülen 
tümörün topografisine ve davranışına göre 
tıbbi çalışmaların yapılarak kanserin kontrol 
edilebilen, önlenebilen, tedavi edilebilen ve 
en önemlisi insidansı önemli oranda düşürülen 
hastalıklar arasına girmesi beklenmektedir. 
ICD-O Sınıflandırma Sistemi’nin tercüme, 
basım ve yayım hakları 28 Nisan 2016 
tarihinde DSÖ ile Bakanlığımız arasında 
imzalanan bir anlaşma protokolü ile 
Bakanlığımıza verilmiştir. Bu hedefler 
doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından 
yayımlanan bu kitap ile ICD-O Sınıflandırma 
Sistemi’nin ülkemizde tıp alanında bilimsel 
dayanak olarak kullanılan temel kaynaklardan 
biri olacağını ve tıp dünyamızda büyük bir 
eksikliği gidermiş olacağını düşünüyorum. 
Bu vesile ile bu kıymetli eserin ülkemiz tıp 
literatürüne kazandırılmasında başta Prof. Dr. 
Şerefettin CANDA olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 

Dr. Şuayip BİRİNCİ
T.C. Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı 

Önsöz
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Anısına 

Calum Muir 

1930-1995 

"lnternational Classification of Disease tor Oncology (ICD-O)" / Uluslararası Hastalık 
Sınıflandırması-Onkoloji (UHS-O) 3. Baskısı, Dr. Calum Muir'in anısına adanmıştır. 

Calum Muir ICD-O/UHS-O 2. Baskı'nın editörlerinden birisidir. Bir patolog olarak, yeni 
morfolojik terimlere ve lenfoma, lösemi ve beyin tümörlerinin son sınıflandırmasına pek çok 
katkı yapmıştır. Dünya'daki kanser kayıtçıları ile bağlantı kurarak, ICD-O/UHS-O'nun Dünya 
çapında yaygınlaşmasına yardım etmiştir. 

Önce Epidemiyoloji Birimi'nin başkanı, sonra Direktör yardımcısı olduğu Uluslararası Kanser 
Araştırma Ajansı (International Agency tor Research on Cancer)'ndan emekli olduktan sonra, 
Calum Muir İskoçya Kanser Kayıt Merkezi Direktörü olmuştur. 

Uluslararası Kanser Kayıtçıları Derneği (International Association of Cancer Registries / 
IACR)'nin 1966 yılında kuruluşunda etkili olmuş, 1972-1990 yılları arasında Genel Sekreter 
olarak ve 1992'den ölümüne dek Başkan olarak görev yapmıştır. 

Calum Muir'in, neoplazmların tam ve doğru biçimde sınıflandırılmasına yönelik yürekli 
gayretleri bu baskıda da kendini göstermiştir. 
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Teşekkür 
ICD-O/UHS-O'nun 3. Baskısı’na katkısı olan, aşağıdaki bireylere ve kuruluşlara teşekkürleri- 
mizi sunarız. 

• Dr. Timothy Coté, Ulusal Kanser Enstitüsü, Bethesda, MD, ABD 

• Mme Catherine Exbrayat, Isère Kanser Kayıt Merkezi, Isère, Fransa 

• Profesör Ekkehard Grundmann, Münster Üniversitesi, Gerhard Domagk Patoloji Enstitü- 
sü, Münster, Almanya 

• Profesör Paul Hermanek, Erlangen Üniversitesi, Cerrahi Kliniği ve Polikliniği, Nürnberg, 
Erlangen, Almanya 

• Dr. Elaine Jaffe, Ulusal Kanser Enstitüsü, Bethesda, MD, ABD 

• Dr. Paul Kleihues, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, Lyon, Fransa 

• Dr. Franko Rilke, İtalyan Kanser Bilimi Derneği, Milano, İtalya 

• Dr. James Vardiman, Şikago Üniversitesi, IL, ABD 

• Mrs. Annette Hurlbut, Fulton, NY, ABD 
 
ICD-O/UHS-O 3. Baskı’nın geliştirilmesi için değerli destek materyeli sağlayan ve editörlere 
önerileri ile yardımda bulunan uzman gruplara çok teşekkür ederiz: 

• Hematolojik maligniteler ve lenfomalar'ın kodlanması üzerinde çalışan, Avrupa Kanser 
Kayıt Ağı (European Network of Cancer Registries / ENCR) Çalışma Grubu 

• Dr. Renée Otter, Kuzey İleri Kanser Merkezi, Groningen, Hollanda 

• Dr. Aurora Astudillo, Asturias Genel Hastanesi, Oviedo, İspanya 

• Profesör Paule Marie Carli, Cote d'Or Hematolojik Maligniteler Kayıt Merkezi, Dijon, Fransa 

• Dr. Andrew Jack, Lösemi Araştırma Vakfı, Leeds Üniversitesi, Leeds, İngiltere 

• Dr. Han Van Krieken, Akademik Hastane, Leiden, Hollanda 

• Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği (International Society of Pediatric Oncology / SIOP) 
Çalışma Grubu 

• Profesör Jillian M. Birch, CRC Pediatrik ve Ailesel Kanser Araştırma Grubu, 
Manchester, İngiltere 

• Dr. James Ironside, Ulusal Creutzfeldt-Jakob Hastalığı İzleme Birimi, Batı Genel 
Hastanesi, Edinburgh, İskoçya 
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ABD (SEER), Utah 
ABD (SEER), Yeni Meksika 
ABD, Florida, Flagler Hastanesi 
ABD, Georgia, Orta Georgia Tıp Merkezi 
ABD, Missouri, Liberty Hastanesi 
ABD, Ohio, Yukarı Vadi Tıp Merkezi 
ABD, Teksas, Kolleg İstasyonu Tıp Merkezi 
Almanya, "National Childhood" 
Almanya,  Baden-Württemberg 
Almanya, Berlin Federal Devleti 
Avustralya, South / Güney 
Avustralya, Yeni Güney Wales / 
New South Wales 
Avustralya, Viktorya 
Belarus / Beyaz Rusya 
Belçika 
Birleşik Krallık, Northern ve Yorkshire 
Birleşik Krallık, Doğu Anglia 
Birleşik Krallık, Oxford, "National Childhood" 
Brezilya, Campinas 
Brezilya, Porto Alegre 
Çek Cumhuriyeti 
Çin, Pekin 
Çin, Qidong 
Ekvator, Quito 
Endonezya 
Filipinler, Manila 
Filipinler, Rizal 
Fransa, Cote d'Or Hemopati Maligniteleri Hastanesi 
Fransa, Haut-Rhin 
Fransa, Hérault 
Fransa, Tarn 
Guinea, Conakry 
Güney Afrika 
Hollanda, Amsterdam 

İspanya, Asturias 
İspanya, Granada 
İspanya, Mallorca 
İspanya, Murcia 
İsveç, Gothenburg 
İtalya, Ferrara 
İtalya, Macerata 
İtalya, Ragusa 
İtalya, Romagna 
Japonya, Hiroşima 
Japonya, Nagasaki 
Japonya, Osaka 
Kanada, İngiliz Kolombiyası 
Kanada, Manitoba 
Kanada, Nova Scotia 
Kanada, Ontorio, Prenses Margaret Hastanesi 
Kanada, Ontorio 
Kuba 
Litvanya 
Malta 
Mısır, İskenderiye 
Pakistan, Karaçi 
Peru, Lima 
Peru, Trujillo 
Polonya, Kielce 
Saudi Arabistan 
Singapur 
Slovenya 
Tayland, Bangkok 
Tayland, Chiang Mai 
Trinidad ve Tobago 
Uganda, Kampala 
Viet Nam, Ho Chi Minh 
Yeni Zelanda 

 
 
Uluslararası Kanser Kayıtçıları Derneği (International Association of Cancer Registries/ 
IACR)’nin anketini zaman ayırarak yanıtlayan pek çok kişi, kurul ve kayıt merkezi ile ICD-O/ 
UHS-O 3. baskının geliştirilmesi sırasında yapılan “Alan Araştırmasına” katılan pek çok 
Kanser Kayıt Merkezine de teşekkür ederiz. 

 

Türkiye Sağlık Bilgi Sisteminde ICD-O kodlarının dijital kullanımı çalışmalarındaki emeklerinden 
dolayı Prof. Dr. Olcay KANDEMİR’e teşekkür ederiz. 

 

Türkiye Sağlık Bilgi Sisteminde ICD-O kodlarının dijital kullanımı çalışmalarındaki emeklerinden 
dolayı Patoloji Dernekleri Federasyonuna teşekkür ederiz. 
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1. Giriş 
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji 
(UHS-O) “International Classification of Diseases 
for Oncology” (ICD-O) (1), yaklaşık 25 yıldır tümör 
ya da kanser kayıtçıları tarafından, patoloji 
raporlarından sağlanan verilerle, tümörün bölgesi 
(topografi) ve histoloji (morfoloji)’sinin kodlanma- 
sında kullanılmaktadır. Amerikan Patologları Koleji ile 
yapılan anlaşma sonucu, ICD-O’nun morfoloji 
bölümüne, “Systematized Nomenclature of 
Medicine” (SNOMED) (2,3)’in neoplazm bölümü- 
nün, morfoloji alanında uyarlanması kabul edilmiştir. 

Constance Percy, Valerie Van Holten ve Callum 
Muir’in editörlüğünü yaptığı, “International 
Classification of Diseases for Oncology” (ICD-O), 
2. baskı (4)’sı, 1990 yılında yayınlanmıştır. Bu 
üçüncü baskıda da topografi bölümü için ikinci 
baskıda olduğu gibi ICD-10’nun neoplazm bölümü 
temel alınmıştır. (5). 

Bununla birlikte, morfoloji bölümü gözden geçi- 
rilmiştir. Yeni sınıflandırmalar, özellikle, lenfoma ve 
lösemilerle ilgili yeni kodlar yazılmıştır. Bir kaç yıl 
önce Non-Hodgkin lenfomalar için öne sürülen REAL 
(Revised European-American Lymphoma) 
Sınıflandırması (6) tanıtılmış ve kayıtçıların bu 
tümörleri kaydedebilmesi için ICD- O’da yeni kodlara 
gereksinim olmuştur. Aynı zamanda lösemiler için 
FAB (French-American- British) sistemi (7) 
eklenmiştir. ICD-O çalışma grubu, 1998’de 
toplandığında, önce bu iki bölüm için düzeltme 
yapmayı düşünmüşse de, sonunda tüm kitabın 
gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır. 

ICD-O 3. baskının morfoloji bölümü, 1999’da 
alan testinden geçmiştir. 

ICD-O 3. baskının içeriğinin, dünya çapındaki eleş- 
tiriler dikkate alınarak düzeltildiğini özellikle bildiririz. 

Her ne kadar, editörlerin önde gelen amaçların- dan 
birisi, olabildiği ölçüde az terim değişikliğine gitmek, 
eksik kalmış yerlerde yeni terimler eklemek ve daha 
önceden verilmiş kodları yeniden kullanmamak olsa 
da, bu her zaman sağlanamamıştır. Benzer antiteleri 
bir arada gösterebilmek için, kimi terimlerin kodu 
değiştirilmiştir. 

Bunun dışında, terimlerin basamakları ve grup- 
landırması, kod numaralarının sınırlılığı nedeniyle, 
her zaman istendiği ölçüde mantıksal olmamıştır. 

ICD-O’nun önceki baskıların gelişiminde ve ICD-O 3. 
baskısında, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 
“International Classification of Tumours” (DSÖ 
“Mavi Kitaplar”) (8) dizisindeki nomenklatürün 
kullanımı için özel çaba gösterilmiştir. Bu dizi, tüm 
temel kanser bölgelerini ve ICD-O 2. baskıdaki her 
neoplazm için morfoloji kodlarını içermektedir. 

ICD-O/UHS-O 3. baskıya yayın aşamasında 
eklenen yeni morfolojik terimler, bu kitabın 
arkasında liste olarak verilmiştir. 

 
* Dirençli “refrakter anemi” ve diğer 
miyelodisplastik sendromlar, şimdi malign olarak 
kabul edilmektedir. 

* Bu nedenle biyolojik davranış kodları /1 (benign 
ya da malign olduğu belirsiz) den /3’e  değişmiştir. 

* ICD-O 2. baskıda malign/3 olarak kodlanmış  olan 
-ovaryum kistadenomu, sınır “borderline” malignite- 
3. baskıda /1 olmuştur. 

* “Longitüdinal database” uyumunun korunması için, 
tüm -ovaryum kistadenom, sınır/ “borderline” 
malignite- olgularının /1 olarak kaydedilmesi ya da 
veri tabanından çıkarılması önerilir. 

2000 yılındaki, ICD-O/UHS-O 3. baskıda yapılan 
DSÖ Mavi Kitaplar Dizisi’ne uygun güncellemeler 
devam etmektedir. Mavi Kitaplar Dizisi 4. baskısının 
gelişimi sağlanırken, bu kitapların bölüm yazarları 
International Agency for Research on Cancer / 
International Classification of Disease for Oncology 
(IARC/ICD-O) komite üyeleri ile birlikte ICD-O 3’ün 
içerdiği ve son olarak tanımlanmış olan neoplazm 
antitelerini gözden geçirdiler ve morfoloji kodlarını 
belirlediler. 
ICD-O 3’ün bu güncellenmiş versiyonu, DSÖ “WHO” 
Mavi Kitaplar Dizisinin 2007 ve 2010 baskıları ile 
yenilenen, hemopoetik ve lenfoid dokular (9), 
merkez sinir sistemi (10) ve sindirim sistemi (11) 
tümörleri ile ilgili değişen yeni terimler, kodlar, 
sinonimler, ilişkili terimler, morfoloji ve davranış 
kodlarını içermektedir. 

 
Bu kitabın ek bölümü, orijinal ICD-O-3 yayınından 
sonra eklenen ya da güncellenen terim ve kodların 
özetidir. 

 
1.1 Tarihsel gelişim 
1893'den beri mortaliteyi kodlayan uluslararası bir 
sınıflandırma bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşı 
sonrasında, Birleşmiş Milletler oluşturulduğunda, 
Dünya Sağlık Örğütü (DSÖ / WHO) kuruldu ve bu 
sınıflandırmayı yayımlamak için destek kararı aldı. 

Tablo 1, ICD-O’nun tarihsel gelişimini 
göstermektedir. ICD-O’nun 6. düzeltilmiş baskısı 
“International Statistical Classification of Diseases, 
Injuries, and Causes of Death-ICD” 1948’de 
yayınlandı (12),hemen sonra yalnız mortalite 
verileri için değil, aynı zamanda morbidite 
(hastane tanılarının) verilerinin de kodlanması için 
de kullanıldı. 

Nomenklatür ve neoplazmların kodlanmasının 
başlangıç yıllarında (1950, 1960), hastalıkları 
sınıflandırmanın temel sistemi, DSÖ tarafından 
yayınlanan ICD/UHS dizisidir. Sonunda ICD, tıbbı 
kayıtlardaki tanıların kodlanmasında, kayıt altına 
alınması ve yeniden değerlendirilmesi için 
kullanılmıştır ve ICD’nin II. bölümü her zaman 
neoplazmlar için ayrılmıştır. 
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Tablo 1. Neoplazmların kodlanması 1946-2000: ICD-O/UHS-O (1-5,12-23)’nun tarihsel gelişimi. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: Kutulardaki sayılar bölüm sonundaki kaynak numaralarını gösterir. 
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Topografi
ve	Morfoloji
birlikte
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1948’de düzeltilmiş ICD 6. baskının yayınlanması 
ile neoplazmların sınıflandırılması, birincil olarak 
topografik bölge ve biyolojik davranış (neoplazmın 
malign, benign ya da belirlenemeyen) temeline 
oturtulmuştur. 

Lenfatik ve hematopoetik neoplazmlar dışında 
koriyokarsinom, melanom ve belirli benign 
neoplazmların da kodları bulunmuyordu. 

Neoplazma morfolojisi hakkındaki ilk kılavuz 1951 
yılında Amerikan Kanser Derneği tarafından 
Tümor Nomenklatürü (Terminolojisi) ve Kodlama 
Kılavuzu adıyla yayımlanmıştır. Kılavuz morfoloji 
için iki basamaklı bir kodla birlikte neoplazma 
davranışını gösteren üçüncü bir basamaktan 
oluşmaktadır. Bu kod 1956 yılında tümör 
morfolojisi konusunda DSÖ tarafından ortaya 
konan istatistiki kodun temelini oluşturmaktadır. Bu 
kodlar, 1956’da DSÖ’nün tümör morfolojisi için 
önerdiği istatiksel kodların da temelidir. 

1960’lı yıllarda Amerika Patologlar Koleji, tüm 
patolojik antiteler için bir kodlama geliştirmeye karar 
vermiştir. Amerikan Kanser Derneği (ACS) ve 
Amerikan Patologlar Koleji (CAP)’nin yardımı ile 
“Systematized Nomenclature of Pathology” (SNOP) 
(14) yayınlanmıştır. SNOP neoplazmların morfolojik 
kodlarını içeren iki bölüm (Bölüm 8 ve 12) ile 
tümüyle yeni, çok ayrıntılı ve tüm vücudu 
kapsayan topografik kodları içermektedir. 

Yapılan antlaşmaya göre Amerikan Kanser Derneği 
(ACS), SNOP’un neoplazmlara ilişkin morfolojik 
bölümleri 8 ve 9’u kullanacak ve kendi topografik 
kodları ile birlikte basabilecektir. Kanser kayıtçıları, 
topografi için hep ICD’nin malign neoplazmlar 
bölümünü kullandıkları için ACS topografileri ICD-8’in 
malign neoplazmlar bölümüne dayandırmaktadır. 

Ayrıca, “Manual of Tumor Nomenclature and Coding” 
(MOTNAC)’ın yeni baskısı 1968’de (15) yapılmış ve 
tümör kayıtçılarınca yaygın olarak kullanılmıştır. 

1968’de DSÖ, “International Agency for Cancer 
Research on Cancer” (IARC)’den, DSÖ’nün ve 
değişik ulusal kollarının kanser ve ICD birimlerinin 
görüşlerini de alarak ICD-9’un neoplazm bölümünü 
içerik ve yapı bakımından gözden geçirmesini 
istemiştir. Hekimler, aynı zamanda morfolojik 
kodlar içeren bir kanser ekinin olmasını 
istemişlerdir. Dünya genelinde birçok konsultan, 
ICD-9’un neoplazm bölümüne tümörlerin 
morfoloji ya da histolojisinin de kodlanması için 
öneride bulunmuşlardır. 
“Manual of Tumor Nomenclature and Coding” 
(MOTNAC)’ın 1968 Baskısı’nın, morfoloji (histoloji) 
bölümü için temel alınması önerilmiştir: “Manual of 
Tumor Nomenclature and Coding” (MOTNAC)’ın 
morfoloji bölümü, 1965’de Amerikan Patologlar 

 
Nomenclature and Coding” (MOTNAC) geniş olarak 
kabul görmüş ve birçok dile çevrilmiştir. 

ICD-9 çalışma gurubu, tümör morfolojisinin kay- 
dedilmesi ve kodlanmasının gerekli olduğunu bildirdi. 
Yıllarca onkologlar, yalınızca bir tümörün 
lokalizasyon ve topografisinin, sağaltımın 
planlanması ya da araştırma yürütülmesi için 
yeterli olmadığını bildirdiler. Örneğin, insidans ve 
sürvi (yaşam süreci) oranı, tümörün histolojik türüne 
göre değişmektedir (16-23). 

Çalışma gruplarınca, ICD’nin özel bir uyarlamasının 
gerçekleştirilerek, bunun “International Classification 
of Diseases for Oncology” (ICD-O) 
/UHS-O (1) adı altında, histolojik sınıflandırmada 
daha çok ayrıntı görmek isteyen Onkoloji Uzman- 
larının kullanımı için, MOTNAC’ın yerine oluştu- 
rulması önerilmiştir. Bu istekler sonunda, 1971’de 
DSÖ tarafından bir Hastalık Sınıflandırma Ça- 
lışma Grubu kurulmasını sağlamıştır. 

İncelenen seçenekler arasında MOTNAC’ın 1968 
baskısı çok başarılı bulunmuştur. 

DSÖ, 1976’da, ICD-9’un malign neoplazmlar kısmına 
dayalı bir topografi bölümü ile MOTNAC’ın morfo- 
loji  bölümüne  dayalı  bir   morfoloji   bölümü içeren,   
“International  Classification  of Diseases for 
Oncology” (ICD-O)’nin ilk baskısını yayınlamıştır (1). 

Amerikan Patologlar Koleji, ICD-O’nun morfolojik 
bölümünü, SNOP’un “Systematized Nomenclature of 
Medicine” (SNOMED) (2) adını alan yeni bas- 
kısına adapte etmiştir. SNOMED’in topografik 
bölümü, ICD-O’nunkinden, yeniden tümüyle 
değişik olmuştur. 

Neoplastik olmayan tümör-benzeri lezyonlar ve 
premalign durumlara ilişkin SNOMED’in bazı 
morfolojik kodları, kullanıcıya bu terimleri gerçek 
neoplazmlardan ayırt edilmesinde yardımcı olmak 
için ICD-O’da listelenmiştir. 

Sürekli değişime uğradığı için, artık SNOMED 
kodları verilmemektedir. Bunlar şimdi internet 
aracılığı ile yayınlanmaktadır. 
ICD-O kullanıcısı bilmelidir ki, SNOMED’e refere 
edilen bir terimin, neoplazm olması 
gerekmemektedir. 

 

 

 

“International Classification of Diseases for Oncology, 
ICD-O” 2. baskı (4), DSÖ/IARC’nın çalışma gru- 
bunca geliştirilmiştir ve Conctance Percy, Valerie Van 
Holten, Calum Muir tarafından edit edilmiştir. DSÖ 
tarafında da 1990’da, kanser kayıtçıları, patoloji ve 
diğer kanser uzmanlarının kullanımı için 
yayımlanmıştır. 
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Topografi ve morfolojinin ikisini de içeren, ikili 
sınıflandırma ve kodlama sistemidir. Topografi 
kodu ICD-10’da olduğu gibi, malign neoplazmlar 
(C00-C80) 3 ve 4 basamaktır. ICD-O/UHS- O’nun 
2. baskısı, dünya genelinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Çince, Çekçe, Fransızca, 
Almanca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, 
Rusça, Slovakça, İspanyolca, Flemenkçe, Fince, 
Romence, Korece ve Türkçe de içinde olmak 
üzere birçok dile çevrilmiştir. 

 

Kodlar, DSÖ sınıflandırmasına uyarlanmış 
(24,25) ve lenfomalar için  öne  sürülen REAL 
(Revised European-American Lymphoma) 
Sınıflandırması (6) lösemiler  için de FAB 
(French- American-British) sistemine 
(7) uyarlanmıştır. 

ICD-O/UHS-O 3. baskı, farklı morfoloji ve 
sitogenetik bozuklukların kombinasyonunu içeren 
DSÖ’nün miyeloid   lösemi   sınıflandırmasına da 
açıklık getirmiştir. Örneğin 9875/3, kronik 
miyelojenöz lösemi, Philadelphia kromozomu (Phl)(+), 
aynı zamanda miyelojenöz lösemi, t(9;22) (q34;q11) 
ya da kronik miyelojenöz lösemi, BCR/ABL gibi… 

1.1.1 Konversiyonlar / dönüştürümler ve 
güncellemeler 

ICD-O/UHS-O, 3. baskısından diğer kodlama 
sistemlerine dönüştürüm algoritmalarına 
(karşılaştırılabilir kodlar) ulaşılabilmektedir. ICD- 
10 için hazırlanmış olan öncelikli dönüştürücüler 
hem elektronik medyada hem de IACR’nin www. 
iacr.com.fr/iacr-iarccrgtools.htm web sitesinde yer 
almaktadır. Güncellemelere ise DSÖ’nün 
http://www.who.int/classications/icd/updates/ 
icd03updates web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Daha önceden belirtildiği gibi, ICD-O/UHS-O’nun 
ve 3. baskıları arasında, herhangi bir topografi 
değişikliği yoktur ve morfoloji bölümündeki önemli 
değişiklikler ise lenfoma ve lösemileri içermektedir. 

2. ICD-O/UHS-O ile ICD-10 arasındaki 
ayrımlar 
ICD-O/UHS-O’nun yapısı ile ICD’nin arasında 
temel ayrılıklar bulunmaktadır. ICD’nin II. 
Bölümünde (Neoplazmlar) verilen topografi 
kodları, neoplazmları biyolojik davranışına göre 
(malign, benign, in situ ve malign ya da benign 
olduğu belirsiz /  bilinmeyen) tanımlamaktadır ve 
bu biyolojik davranış türlerinin her birisi için özel 
kategori blokları vardır. Sonuçta, ICD-10’da 
akciğer neoplazmlarının tümünü tanımlayabilmek 
için, dört karakterli beş ayrı kategori gerekmektedir 
(bkz. Tablo 2). ICD’de çok az histolojik tür ayrımı 
vardır. Örneğin, ICD’de akciğer adenokarsinomu 
ile skuamöz hücreli karsinomunu ayırmanın yolu 
yoktur; her ikisi de C34.9 kodu almıştır. 

ICD-10 alfabetik dizininde (Vol. 3) “neoplazm” 
başlığında 5 sütunda aşağıdaki başlıklar vardır. 

Malign, Sekonder / İkincil ya da Metastatik, In Situ, 
Benign, Biyolojik Davranışı Bilinmeyen. 

Vücudun her bölgesi için uygun ICD-10  kategorisi 
alfabetik sıra ile daha sonra dizilmiştir. 

Tablo 2 akciğer neoplazmlarına ilişkin terimleri 
göstermektedir. 

Karşıt olarak, ICD-O/UHS-O topografi için dört 
karakterli yalnız bir set kullanmaktadır (ICD-10’un 
malign neoplazm bölümü temelinde); topografi 
kodu (C34.9,akciğer) bölgelerin tüm neoplazmları 
için aynı kalmıştır. 

Biyolojik  davranış  kodu, morfoloji alanındaki gibi 
beşinci basamağı içermektedir, neoplazmın 
malign, benign, vb ayrımını göstermektedir (bkz. 
Davranış kodu: bölüm 4.3.3). ICD-O aynı 
zamanda, Tablo 3’de görüldüğü gibi, neoplazmın 
morfolojisini ya da türünü tanımlamaktadır; bir 
akciğer adenokarsinomu C34.9, M-8140/3 ve bir 
akciğer skuamöz hücreli karsinomu C34.9, 8070/3 
olarak kodlanmaktadır. 

Tablo 4, ICD-O biyolojik davranış kodu ile ICD-10 
II. Bölüm’ün değişik kısımları arasındaki eşdeğerini 
göstermektedir. 

ICD-10 yayınlanıncaya dek, (ICD’de) 3 malign 
histolojik tümör türünün, ayrıca kendi kategorisi 
vardı: lenfomalar, lösemiler, derinin malign 
melanomları. Bunun yanı sıra, ICD-10’a histolojik 
türe dayalı, başlıca mezotelyoma (C45) ve 
Kaposi sarkomu (C46) olmak üzere birçok yeni 
kategoriler eklenmiştir. Ek olarak, karaciğer 
kanseri (C22) morfolojik antiteleri temsil eden, alt 
türlere göre de ayrılmıştır. 

ICD-O/UHS-O’nun 3. baskısı (2013), DSÖ/ 
IARC’nin oluşturduğu çalışma grubu tarafından 
geliştirilmiştir. Neoplazmların morfoloji kodları, 
özellikle lenfoma ve lösemi kodları yenilenmiştir. 
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Tablo 2. ICD-10/UHS-O Akciğer kanserine ilişkin alfabetik indeks. 

 Malign Sekonder / metastatik In situ Benign Belirsiz ve Bilinmeyen 

Akciğer C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 

   

 
Tablo 3. ICD-O/UHS-O Akciğer neoplazmlarının kodlanması. 

 
Terim                                                                                                                      Topografi Kodu Morfoloji Kodu 

 

Akciğer malign neoplazmları (örneğin karsinom gibi) C34.9          8010/3 
Akciğerin metastatik neoplazmları (örneğin testisten seminom metastazı gibi) C34.9          9061/6 
Akciğerin in situ neoplazmları (örneğin in situ skuamöz hücreli karsinom gibi) C34.9          8070/2 
Akciğerin benign neoplazmları (örneğin adenom gibi) C34.9          8140/0 
Akciğerin biyolojik davranışı belirlenemeyen neoplazmları   

(örneğin, biyolojik davranışı belirlenemeyen karsinoid gibi) C34.9          8240/1 

 

Tablo 4. ICD-O/UHS-O biyolojik davranış kodu ve ICD-10, Bölüm II’deki eşdeğeri. 

Biyolojik Davranış Kodu Kategori Terim 
 

 
/0 

 
D10-D36 

 
Benign neoplazm 

/1 D37-D48 Biyolojik davranışı bilinmeyen ve belirsiz 

/2 D00-D09 In situ neoplazm 

/3 C00-C76, C80-C97 Malign neoplazm, primer olduğu belirtilen ya da varsayılan 

/6 C77-C79 Malign neoplazm, sekonder, metastatik olduğu belirtilen ya da varsayılan 
 

Tablo 5. ICD-O/UHS-O’dan çıkarılan ICD-10 terimleri. 
 

   ICD-O 3. baskıda eşdeğer olan kod 
 ICD-10 
Kategori 

Terim Bölge Histoloji Davranış 

 C43 Deri melanomu C44.- 872-879 /3 
C45 Mezotelyoma C--.- 905 /3 
C46 Kaposi sarkomu C--.- 9140 /3 
C81-C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların maligniteleri C00-C80 959-998 /3 
C78 Solunum ve sindirim sist. ikincil malign neoplazmları C10-C39  /6 
C79 Diğer spesifik bölgelerin ikincil malign neoplazmları C00-C14, C40-C80  /6 
D00-D09 In situ neoplazmlar C00-C80  /2 
D10-D36 Benign neoplazmlar C00-C80  /0 
D37-D48 Biyolojik davranışı bilinmeyen neoplazmlar C00-C80  /1 

 C97 Multipl bölgelerin bağımsız (birincil) malign neoplazmları Her bir primer için kod  /3 
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2.1 ICD-O/UHS-O, 3. baskıda 

kullanılmayan, ICD-10 kategorileri 

Daha önce belirtildiği gibi, ICD-10’daki (C00-C97) 
morfolojik ya da metastatik ya da sekonder / ikincil 
neoplazmları temsil eden kimi kategoriler ICD- O’daki 
biyolojik davranış kodu ile tanımlanmıştır. 

Tablo 5, ICD-O’nun topografi bölümünden çıka- 
rılmış olan ICD-10 kategorilerini göstermektedir. 

ICD-10’un C81-C96 bölümü, lenfoid, hematopoetik 
ve ilgili dokuların birincil neoplazmlar için 
kullanılmaktadır. ICD-O/UHS-O 3. baskısında 
bunlara spesifik morfolojik kodları ve biyolojik 
davranış kodu /3 atanmaktadır. Morfolojik kod, C00-
C80 aralığındaki uygun topografik kodları ile birlikte 
tam tanıyı içermektedir. 

Örneğin, ICD-10’da mide mantle hücreli lenfoması 
kodu C83.1’ dir. ICD-O’da ise, mide C16.9 ile 
kodlanmış ve mide morfoloji kodu da 9673/3 tür 
(diffüz küçük hücreli lenfoma). 

ICD-10’daki C97 kategorisi, primer bölgelerin her biri 
ayrı ayrı kodlandığı için, ICD-O’da yoktur. 

Ayrıca multipl primerlerin yapısı da ülkelere göre 
değişmektedir. 

 
2.2 ICD-O/UHS-O’daki lenf düğümleri 

topografisi (C77) ile hematopoetik ve 
retiküloendotelyal dizgeye (C42) ilişkin 
özel kodlar 

ICD-10’da (C77) kategorisi, lenf düğümlerinin ikincil 
ve spesifiye edilemeyen malign neoplazmları için 
kullanılırken, aynı kod numaraları ICD-O’da birincil 
ve metastatik lenf düğümlerinin her ikisi için kulla- 
nılmıştır. Böylece,  ICD-10’daki  malign  lenfomaların 
(C81-85) çoğu, ICD-O’da (C77) topografik kod 
numarasına kodlanmıştır. 

ICD-10’da kullanılmayan, ICD-O’da kullanılan C42 
kodu hematopoetik ve retiküloendotelyal dizgeyi de 
içeren birçok topografik bölgeyi tanımlar. Bu kate- 
gori, temel olarak, ICD-10’da C90-95’e kodlu olan 
lösemilerin (C42.1 kemik iliği) ve ilişkili durumların 
çoğunda topografik bölgeyi kodlar. Tablo 6 ICD- O’daki 
C42’nin alt kategorilerini sıralamaktadır. 

 
Tablo 6. ICD-O’da yer alan, ICD-10’da yer almayan topografi kodları. 

 
 

C42 HEMATOPOETİK VE 

RETİKÜLOENDOTELİYALSİSTEM 

C42.0 Kan 
C42.1 Kemik iliği 
C42.2 Dalak 
C42.3 Retiküloendoteliyal sistem, NOS 
C42.4 Hematopoetik sistem, NOS 

Örneğin, kronik lenfositik lösemi ICD-10’da 
C91.1’e kodlanmış olmasına karşın, ICD-O’da C42.1 
(kemik iliği, topografik), 9823/3 (B hücreli kronik 
lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma) ile 
kodlanmıştır. 

ICD-10’nun dalak malign neoplazmları için kate- 
gorisi (C26.1), ICD-O, 3. Baskı’da sindirim or- 
ganları içinde yer almamıştır. ICD-O İlk Baskı’daki 
uygulama sonucunda, dalak hematopoetik ve 
retiküloendoteliyal dizge (C42) içinde (C42.2) ile 
kodlanmıştır. 

 
2.3 Mol hidatiform ve nörofibromatozis 

(von Recklinghas hastalığı, kemik dı- 
şında) 

ICD-O ve ICD-10 Bölüm II arasındaki son farklılık, 
“hidatiform mol, NOS”, (C58.9, 9100/0, ICD-O) ICD-
10 Bölüm II (Neoplazm)’de sınıflandırılmamış 
olmasına karşın, Bölüm XV “Gebelik, yenidoğan ve 
puerperyum” (Kategori O01.9, hidatiform mol)’de 
bulunmasıdır, Ayrıca ICD-O’da, kemik dışındaki von 
Recklinghausen hastalığını da içeren 
nörofibromatozis 9540/1 de yer almasına karşın, 
ICD-10 Bölüm XVII’de “Doğumsal malfomasyonlar” 
da Q85.0 kategorisinde gösterilmiş olmasıdır. 

 
2.4 HIV hastalığı ve AIDS 

Malign neoplazmlar ile eşlik eden “human 
immunodeficiency virus” (HIV) hastalığı arasında 
büyük ilişki vardır. Eşlik eden koşuldaki “acquired 
immunodeficiency syndrome” (AIDS) ayrı bir alanda 
kodlanmalıdır. 

 
2.5 Neoplazmların fonksiyonları 

ICD-O/UHS-O genel olarak, neoplazmların fonk- 
siyonları için, örneğin malign feokromasitom 
(C74.1, 8700/3)’un salgıladığı katekolamin gibi, ayrı 
kod numarası içermez. Bunu yanısıra, ayrı kodlar, 
ICD-10’nun Bölüm IV “Endokrin, nütrisyonel ve 
metabolik hastalıklar” da olduğu gibi, neoplazmların 
kimi fonksiyonlarını kaydetmek için kullanılabilir. 
Yukarıdaki örnekte katekolamin salgılanması, E27.5 
olarak kodlanır. 

 
3. ICD-O/UHS-O, 3. baskısının 

yapısı ve formatı 
ICD-O 3/UHS-O 3, topografi ve morfolojinin her 
ikisi için kodlama sistemi içeren, ikili / dual 
sınıflandırmadır. Neoplazmın köken / orijin yerini 
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tanımlayan topografi kodu ve ICD-10’daki malign 
neoplazmlar (C00-C80) için kullanılan 3-karakter ve 
4-karakter kategorisi ile aynıdır; bu ICD-10’da 
olabilenden, non-malign neoplazmların yerini 
kodlamak için daha büyük olanak sağlar. 

 
Morfoloji kodu, tümörün hücre türünü ve bi- 
yolojik aktivitesini, bir başka deyişle, tümörün 
kendisine ait karakteristiklerini tanımlar. 

 
ICD-O/UHS-O, beş temel bölümden oluşmuştur. 
Sayısal dizin ve alfabetik dizin aşağıda ayrıntılarıyla 
tanımlanmıştır. 

1. Kullanım Kılavuzu. Bu bölüm dikkatle 
çalışılmalıdır. Tümör kayıtçıları (kanser) ve 
patoloji laboratuvarı için kullanım ve kurallarla 
ilgili bilgileri içerir. 

2. Topografi-Sayısal Dizin. Bkz: Aşağıdaki  tartışma 
 

3. Morfoloji-Sayısal Dizin. Bkz: Aşağıdaki tartışma 
 

4. Alfabetik Dizin. Bkz: Aşağıdaki tartışma 
 

5. İkinci ve üçüncü baskı arasındaki morfoloji 
kod ayrımı. Bu bölüm, şimdi malign kabul edilen 
terimler ile yeni morfolojik kod numaralarının ve 
oluşan kod tanımına eklenen tüm terim ve eş 
anlamlıların bir listesini içermektedir. 

3.1 Kısaltmalar             

Aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır: 

M- Morfoloji 

NOS- “Not Otherwise Specified (bkz. Bölüm 3.10, bu 
terimin tartışması için) 

ICD-O/UHS-O – “International Classification of 
Diseases for Oncology” / Uluslararası Hastalık 
Sınıflandırması: Onkoloji (3. baskı) 

 
3.2 Amerikan ve İngiliz İngilizcesi 

yazımı 

Yinelemeyi önlemek amacıyla, Amerikan İngiliz- 
cesinde olduğu gibi, Örneğin, “leukaemia” ve 
“tumour” yerine “leukemia” ve “tumor” sözcükleri 
kullanılmıştır. Bu örnekler alfabetik sıralamada 
önemli sorun yaratmamıştır. Bununla birlikte, 
“esophagus” ve “oesophagus” vb durumlarda, 
alfabetik dizinde önemli ayrılıklar yaratmaktadır, bu 
nedenle okur, yanında parantez içinde Amerikan 
yazım biçimi verilmiş olan İngiliz yazım biçimini, 
“Oesophagus” (Bkz: Esophagus) “O” harfi altında 
aramalıdır. 

3.3 Topografi - sayısal dizin 

Topografi bölümü, ICD-10’un Bölüm II’deki malign 
neoplazmlar kısmından uyarlanmıştır. Bu topografi 
terimleri C00.0-C80.9 arasındaki 4 karakter kodunu 
içermektedir. Bir onlar basamağı noktası (.) 
kategorilerdeki 3 karakter alt basamağını 
göstermektedir (Tablo 7). 

 
Tablo 7. Topografi kodunun yapısı. 

 
C   .     

Bölge Alt bölge 
 

Örnek C50.2 
 

  
Meme Üst iç kadran 

 

3.4 Morfoloji-sayısal dizin 

ICD-O 3/UHS-O 3’nun morfoloji bölümü, ilk ve 
ikinci baskının gözden geçirilmiş biçimidir. 

Yeni terimler eklenmiş ve non-Hodgkin lenfoma ve 
lösemi bölümü DSÖ’nün Hematopoetik ve Lenfoid 
Hastalıklar Sınıflandırması (9,24,25)’na uygun olarak 
gözden geçirilmiştir. 

Daha ileri güncelleme ise DSÖ’nün “Classification of 
Digestive System” (11) ve “Nervous System” (10)’e 
dayanmaktadır. 

Sayısal dizin kodlanmış morfolojik nomenklatürü ve 
yapısını gösterir ve kodun geri alınması ya da 
çözülmesinde birincil referans noktasıdır. 

Morfoloji bölümü gözden geçirilirken, son 
kaynaklardaki yeni terimlere ulaşabilmek için her 
türlü çaba gösterilmiştir. 

Birçok durumda, birden çok sınıflandırmadaki 
neoplazm terimleri, örneğin malign lenfomalarda 
olduğu gibi (959 - 971) alınmıştır. 

 

 
Morfoloji terimleri, 8000/0 ile 9989/1 kodları ara- 
sında yer alan 5 basamaklı kod numaraları içerir. İlk 
4 basamak, özel histolojik terimleri gösterir (Tablo 8). 
Beşinci basamak ( / )’den sonra, tümörün malign, 
benign, in situ ya da malign ve benign olduğunun 
belirlenemediği durumların biyolojik davranış 
kodudur (bkz: Bölüm 4.3.3). 
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Ayrı bir tek basamaklı kod, histolojik derecelendirme 
ve diferansiyasyon için bulunmaktadır (bkz: 
Derecelendirme ve Diferansiyasyon, Bölüm 4.3.3). 

 
Lenfoma ya da lösemilerde, kodun bu öğesi T-, B-, 
Null-, ve NK-hücre kökeninin ayrımı içindir. 

Tablo 8. Morfoloji kod yapısı. 
 

  /       

histoloji biyolojik davranış derecesi 

Örnek: iyi diferansiye adenokarsinom 

M- 8140 / 3 1 

  
Tümör    Davranış     Diferansiyasyon Hücre 

tipi (karsinom) (iyi-diferansiye) (adeno-) 
 

Bu nedenle, topografik bölge (4 karakter), mor- 
folojik tür (4 basamak), biyolojik davranış (1 
basamak), neoplazmın derece ya da diferansiyasyonu 
ya da bunun lösemi ve lenfomalardaki eşdeğeri (1 
basamak) olmak üzere, bir tümörün tam olarak 
tanımlanması için 10 basamak ya da karakter 
gereklidir. Tablo 9 bir örnek içermektedir. 

 
Tablo 9. Komplet kod’un yapısı. 

 
 

Tanısal terim: 
 

Az diferansiye skuamöz hücreli karsinom, akciğer üst lobu 
 

C34.1 8070/33 
 

 

 
3.5 Sayısal dizindeki ICD-O/UHS-O 

terimlerin formatı 

Her topografik ve morfolojik terim, Tablo 10 örne- 
ğinde olduğu gibi, sayısal dizinde yalnız bir kez yer 
almıştır. Belirli bir kod altında, ilkin yer alan ve koyu 
renkli “bold” yazılmış olan, yeğlenen terimdir. 

 
Bu örnekte, Parotis bezi “parotid gland” C07.9’a 
kodlanan tüm terimleri tanımlar. 

Koyu renkli yazılmış olan, yeğlenen terim oldu- 
ğunu gösterir. Eş anlamlısı olan “parotis, NOS”, 
“Parotis bezi”’nin altında yer almıştır. “Stensen 
kanalı” ve “parotis bezi kanalı”, parotis bezi’nin eş 
anlamlısı olmayıp, ilkin yazılan asıl terim olan 
“Parotis bezi”nin topografik alt dalı olması nede- 
niyle daha altta yazılmıştır. Bunlara eşdeğer 
terimler denir. Alfabetik dizinde, bu terimlerin tümü 
C07.9 kodu ile verilmiştir. Benzer biçimde, 

morfoloji için, “oksifilik adenokarsinom” tüm 
morfolojileri 8290/3 kodu ile tanımlanır. “Onkositik 
karsinom” ve “onkositik adenokarsinom” “oksifilik 
adenokarsinom”’un diğer eş anlamlısı/sinonimleridir, 
fakat “Hurthle hücreli karsinom”, “Hurthle hücreli 
adenokarsinom” ve “foliküler karsinom, oksifilik 
hücreli” (eşdeğer terimler) oksifilik hücrelerin içerdiği 
diğer tür karsinomlardır. 

 
Tablo 10. Sayısal dizin formatına örnek. 

 
C07.9 Parotis bezi “parotid gland” 

Parotis “parotid”, NOS 
Stensen duktusu “ kanalı” 

Parotis bezi duktusu “kanalı” 
 

8290/3 Oksifilik adenokarsinom 
Onkositik karsinom 
Onkositik adenokarsinom 

Hurthle    hücreli    karsinom (C73.9) 
Hurthle hücreli adenokarsinom (C73.9) 
Foliküler karsinom, oksifilik hücreli (C73.9) 

 
 

 
3.6 Alfabetik dizin 

Topografi (anatomik bölge) ve morfoloji (histolojik 
terim) nin ikisini de kodlamak için alfabetik dizin 
kullanılabilir. Dizin, ayrıca seçilmiş tümör benzeri 
lezyonları ve durumları da içermektedir. C harfi, 
ICD-10 Bölüm II’de kodun ilk karakterini oluşturur ve 
Topografi kodlarını tanımlar. 

 
Terimler isim ya da sıfat olsun her ikisi birlikte 
sıralanmıştır. Örneğin, bazofil adenokarsinom, 
“bazofil” için B altında ve “adenokarsinom, bazofil” 
için A altında sıralanmıştır. 

 
3.7 Alfabetik dizinin format kullanımı 

Tablo 11 Alfabetik dizindeki ilk sütundaki terimleri 
göstermektedir. 

Üç ya da daha çok terim içeren her sözcük, altın- 
dakileri tanımlayan ve koyu yazı (bold) ile yazılmış 
bir başlık taşır, örneğin, “Abdomen”, “Abdominal” 
ve “Abdominal duvar”. 

Topografik (C) ve Morfolojik terimler (M) aynı başlık 
altında karıştırılmamıştır, her kümeden önce ve 
sonra bir boşluk vardır. 

“Abdomen” birinci kümeyi içerir. Üçten çok modifiye 
terim bulunduğu için, Abdomen terimi koyu “bold” 
yazı ile yazılmıştır. 

Eğer bir “NOS” terim varsa, daima dizinde ilkin 
sıralanır (alfabetik sıra ile N’nin altına alınmaz). 
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Tablo 11. Alfabetik indeksin ilk sütunu. 

 
-A- 

 
Abdomen 

C76.2 NOS 
C44.5       deri  
C49.4       kas  
C49.4    konnektif    doku
 C47.4 otonom sinir sistemi

 C47.4 periferik sinir 
C49.4 subkütenöz doku 

 

Abdominal 
C76.2 aorta 
C77.2 lenf düğümü 
C15.2 özofagus 
C49.4 vena kava 

Bir boşluk, “Abdomen” kümesi ve “abdominal” 
sözcüğünü içeren sonraki iki terimi ayırır. 

“Abdominal” ile başlayan yalnız iki  morfolojik terim 
olduğu için, başlık istemez, bununla birlikte sonraki 
dört topografik terim  koyu (bold) yazılmış 
“Abdominal” başlığını içermektedir. 

Alfabetik dizinde yer alan vertikal boşluğun anlamı: 

1. Topografik terimden, morfolojik terime değişim 
ya da tersi. 

2. Bir kümenin sonu. 

3.8 Tümör-benzeri lezyon ve durumlar 

Tablo 11’de sütunun en altındaki alfabetik dizin, 
kendilerine uygun alfabetik sıraya göre düzenlenmiş 
tümör-benzeri lezyonları ve 

 koşullarını içermektedir. Bu durum neoplazmlar 
8822/1 Abdominal dezmoid ile karışıklığa neden olabilir: örneğin, “-oma” eki ile 
8822/1 Abdominal fibromatozis bitenler ya da premalign durumlar. 

  Bunlar ICD-O morfoloji kodu içermeyen, yalnızca 

Abdominal duvar 

C76.2 NOS 

C44.5 NOS (Karsinom, melanom, nevüs) 

C49.4 NOS (sarkom, lipom) 

C49.4 adipöz doku 

C44.5 deri 

C49.4 fibröz doku 

C49.4 iskelet kası 

C49.4 kas 

C49.4        konnektif doku 

C47.4        otonom sinirsistemi  

C47.4        periferik sinir 

C49.4 subkütenöz doku 

C49.4 yağlı doku 

C49.4 yumuşak doku 

C72.5.       Abdosens sinir 

 
Abnormal 

9871/3 kemik iliği eozinofilisi, akut miyeloid lösemi içeren 
(tüm türler) 

9871/3 kemik iliği eozinofilisi, akut miyelomonositik lösemi 
içeren (tüm türler) 

9898/1 miyelopoezis, tansiyent 
 

9867/3      Abnormaliteler, miyeloid ve lenfoid neoplazmlar,   
   FGFR1 içeren 

8075/3      Akantolitik skuamöz hücreli karsinoma 
 

 

(- - - - - - -) 7 adet çizgi içeren simge ile gösterilir, 
çünkü bu durumlar neoplazm olarak kabul edilmez. 
Parantez içindeki (bkz. SNOMED) yazısı, okuyucuya 
“Systematized Nomenclature of Medicine”’i bildirir (2, 
3). 

ICD-O’nun önceki baskılarında, bir SNOMED kodu 
bulunmaktaydı. Bununla birlikte, SNOMED’in bu son 
baskılarında non-neoplastik lezyon ve durumlarla 
ilgili kodlarındaki değişiklik nedeniyle, ICD-O/UHS-O 
3. baskıdan SNOMED kodları çıkarılmıştır. 

3.9 Lenfoma ve lösemiler 

Lenfoma ve lösemiler terimlerin tüm bölümlerinde 
sıralamada kural dışıdır. Çok  sayıda permütasyon 
ve kombinasyon bulunması yüzünden, lösemi ve 
lenfoma terimlerinin dizini çok uzun olmaktadır. 
“Lenfoma, malign” ve “lösemi” için yalnız birer 
sıralama yapılmıştır. 

 
3.10 NOS (not otherwise specified / başka 

biçimde    tanımlanamayan)    anlamı ve 
nasıl kullanılır 

“NOS” simgesi topografik ve morfolojik terimlerden 
sonra, kimi modifiye sözcük ya da terimler ile birlikte, 
ICD-O’da herhangi bir yerde görülebilir. 
Alfabetik dizinde “NOS” öncelikli sıralanmıştır, 
modifiye edilen sözcükler alfabetik olarak bunu izler. 
“NOS”’dan sonra bir terimin kullanılması: 
1. modifiye edilmemiş topografik ya da morfolojik 

bir terim, 
2. başka yerde geçmeyen bir sıfat taşıyan 

topografik ya da morfolojik bir terim, 
3. genel anlamda kullanılan bir terim. 
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Örneğin, Tablo 12’de görüldüğü gibi, alfabetik 
dizinde, Adenokarsinom, NOS’u sıfatlarla tanım- 
lanmış, herbiri özel kod numarası olan, uzun bir 
dizi izlemektedir. 

 
Tablo 12. NOS koduna ilişkin örnek. 

 
Kod                    Terim 

 
Adenokarsinom (Bkz: karsinom) 

8140/3               NOS 
8140/6               NOS, metastatik 
8280/3               asidofil (C75.1) 
8550/3               asiner “acinar” 
8550/3               asinik hücreli “acinic cell” 
8370/3               adrenal kortikal (C74.0) 
8251/3               alveoler (C34.0) 
8215/3               anal duktus (C21.1) 
8215/3               anal bezler (C21.1) 
8401/3               apokrin 

olarak” kullanılan terimler içindir. (OBS) ile işaret- 
lenmiş bir terim, güncel olarak kodlanmış olabilir 
ve daha güncel bir terim elde edilmesi olasıdır. 

 
(OBS) terimi raporlanabilir bir malignite olsa bile 
(genellikle /2 ve /3 biyolojik davranış kodları), 
teriminoloji güncelliğini yitirmiş de olsa, kayıtçılar 
deftere işlemelidir. 

 

Bundan başka, (obs) böyle bir tanı not edilmiş ise, 
tarihsel verileri kullanarak yapılan bir araştırma 
sırasında bir referans olarak kullanılabilir. 

 

Bazı terimler neoplazmların eski adları olup, 
güncel olarak daha ayrıntılı tanımlamalar 
yapılmıştır, örneğin arjantafinoma (obs) güncel 
olarak karsinoid tümör ya da derece 1 
nöroendokrin tümörü (birkaç ek varyantının 
kodu ile birlki te) tanımlanmaktadır. 

8147/3 bazal hücreli (C07._, C0.8) Diğerleri gerçekten arkaik, örneğin lenfosarkom 
8300/3 bazofil (C75.1) ilk olarak 1890’larda tanımlanmış olmasına karşın 
8250/3 bronşiyoler (C34.1) günümüzde veteriner hekimlikte hala kullanılır. 

 

8250/3 bronşiyolo-alveoler, NOS (C34._) 
8270/3 kromofob (C75.1) 
8160/3 safra yolu / kanalı / duktusu (C22.1, C24.0) 
8420/3 seruminöz “ceruminous” (C44.2) 
8244/3               ve karsinoid, kombine 
8244/3 ve karsinoid, kombine / mikst 
8560/3 ve   epidermoid   karsinom,   mikst 
8560/3 ve skuamöz hücreli karsinom, mikst 

 
 

Eğer tanı adenokarsinom ise, doğru kod 8140/3 
“adenokarsinom, NOS” dur. Eğer tanısal tanımla- 
mada, örneğin “atipik adenokarsinom” gibi söz- 
cükler kullanılmış ise, kod yine 8140/3’dır, çünkü 
sıfat (atipik) adenokarsinomu modifiye eden söz- 
cüklerin içinde yoktur. Böylece, “NOS” sayısal ve 
alfabetik dizinin ikisinde de bulunmaktadır, kodla- 
yan ya da kodu çözene, terimin modifiye biçimleri- 
nin başka yerde sıralandığını gösterir. 

 
Az sayıda durumda, “NOS” genel anlam taşıyan, 
özel terimleri gösterir. Örneğin, “endokrin bez” den 
sonra gelen “NOS” - “C75.9 endokrin bez, NOS” 
diğer spesifik “özgün” endokrin bezleri, örneğin 
“pineal bez” ve “pituitary / hipofiz bezi” gibi, aynı 
zamanda kendi özel kodları da olan diğer endokrin 
bezleri gösterir. 

 
3.11 (OBS) (obsolete-eski) anlamı ve 

nasıl kullanılır 
(OBS) tanımı, yeni tanımlamalarda çekinceli te- 
rim önerilerinde, daha iyisi bulunana dek “geçici 

 
Birçok olguda, ICD-O-2’de hastalıklarla ilgili öz- 
gün kodları bulunan eski “obsolete” terimler, “obs” 
kategorisine  taşınmıştır. 

 

3.12 Hematolojik  maligniteler 
 

ICD-O/UHS-O, 3. baskıdaki tüm neoplazm sınıf- 
landırmaları gözden geçirilmiş ve güncelleştiril- 
miştir, fakat en kapsamlı revizyon hematolojik 
malignitelerde yapılmıştır. Gerçekten, yeni bas- 
kılarda en çok hematopatolojideki yeni tanılar 
için kodlara acil olarak gereksinim duyulmuştur. 

 
Son 50 yılda, birçok lösemi ve lenfoma sınıflan- 
dırması önerilmiş, bir kısmı klinik uygulamaya çok 
önemli katkı yapmış, buna karşın, diğerleri unu- 
tulmuştur. 

 

Bu dönemin önemli kısmı, lenfoma ile lösemi 
arasındaki ayrımı belirlemek için geçmiştir. 

 

Birçok lenfoma sınıflandırması, iki büyük ka- 
tegoride  kümelenmiştir: 

 

Tümör tümüyle morfolojik özelliklerine göre, 
örneğin hücre boyutu, hücre şekli ve lenf dü- 
ğümündeki ya da diğer dokulardaki büyüme 
paternine göre, alt başlıklara ayrılmıştır. Bu yak- 
laşım, 1955’de ilk yayınlandığında, Rappaport 
sınıflandırılmasında kullanılmış, normal lenfositin 
fonksiyonları konusunda dikkate değer gelişme- 
ler oluncaya dek, lenfoma çalışmalarında önemle 
kullanılmıştır. 
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Buna karşıt olarak Kiel sınıflandırması ile Lukes- 
Collins sınıflandırmaları, malign lenfomalardaki 
hücrelerin maturasyon duraksamasını gösterir ve 
bunların normal lenfosit diferansiyasyonu ile karşı- 
laştırma sonucu sınıflandırılması görüşüne dayanır. 

ABD de Ulusal Kanser Enstitüsü’nün “Working 
Formulation”’ı, tanısal verileri, yaygın kullanılabilir, 
karşılaştırmalı bir araca dönüştürmüştür. Uy- 
gulamada, “Working Formulation” temel olarak mor- 
folojik özelliklere dayalı, Rappaport sınıflaması gibi 
birincil bir sınıflandırma olmuştur. 

Çoğu lenfoma sınıflandırmasında, birincil olarak klinik 
kullanım için, sayısız tümör türünü birkaç kategoride 
toplayan ve kolaylaştıran bir derecelendirme 
“grading” yöntemi kullanılmıştır. 

Derecelerin değişik sınıflandırma sistemlerinde 
tümüyle karşılığı olmadığı bilinmelidir. 

Kiel sınıflandırmasında, yüksek ve düşük derece, 
tümör hücrelerinin boyutunu gösterir. 

“Working Formulation”’ dereceleri, orijinal/ilk çalış- 
mada toplanan prognostik verilere dayanmaktadır. 

Klinik olarak, yüksek dereceli orta düzeyde agresif 
bir tümör kemoterapi ile sağaltım potansiyeli 
olmasına karşın, düşük dereceli lenfomalar daha 
sessizdir “indolent”, sıklıkla “incurable” dır. 

Fransız-Amerikan-İngiliz (FAB) (7) sistemi len- 
foma, miyeloid lösemi ve miyelodisplazmlara gele- 
neksel / tradisyonel boyanan spesmenlere dayalı 
olarak, paralel fakat ayrı bir sistem getirmiştir. 

1990’ların başında, lösemi ve lenfomaların sınıf- 
landırmasında, asıl sorunun yapısal olduğu, açık 
biçimde belirginleşmeye başlamıştır. 
İmmunofenotipin ve moleküler biyolojik 
teknikler, bağımsız kategorilerin, gerçekte 
heterojen olduğunu göstermiştir. Açıkça 
görülmüştür ki, lenfomaları klinik araştırma ve 
epidemiyolojik çalışmalarda temel almak, yüksek 
oranda yanlışlık olasılığını taşımaktadır. Lenfoid 
lösemi ve lenfoma arasındaki ayrım büyük ölçüde 
yapaydır; hastalardaki temel hücresel ve klinik 
ayrımdan çok, bireysel yayılım biçimini yansıt- 
tığı, giderek daha açık bir hale gelmiştir. 

Sitogenetik çalışmalar, lösemi ve lenfomanın 
patogenez ve klinik davranışında, kromozomal 
translokasyon ile genlerdeki “disregulasyonun” 
/ düzensizliğin önemini göstermiştir. Bu gelişmeler, 
1994’de yayınlanan “Revised European- American 
Lymphoma/REAL” sınıflandırmasının temelidir (6). 
Ayrıca, kullanılan terimlerin birçoğu Kiel 
sınıflandırması ile benzeşmesine karşın, altındaki 
“konsept”/düşünce değişiktir. 

REAL sınıflandırmasında, sınıflandırma ve kliniko- 
patolojik antitenin tanımı, morfoloji, immunofe- 
notip, genetik bozukluklar ile klinik bulguların 
kombinasyonunu temel almıştır. Bu değişkenlerin az 
sayıda olası kombinasyonlarındaki güçlüğe, gerçekte 
göreceli olarak, birkaç hastalık antitesi varlığına 
karşın, lenfoid malignitelerin %90’ı bu yolla 
sınıflandırılabilmektedir. 

Hematolojik malignitelerin DSÖ “WHO” sınıflan- 
dırması (24, 25), aynı yaklaşıma dayanmakta ve 
lenfoproliferatif “disorder” / bozukluk bölümü geniş 
olarak benzerdir. Akut miyeloid lösemi (AML) nin 
subklasifikasyonunda, sitogenetik  bo zukluklar,  “de 
novo” ile miyelodisplazi-ilişkili AML arasındaki 
ayrımda, merkezi önem içerir. 

 

Belli başlı kategorilerden pekçoğu (örneğin diffüz 
büyük B-hücreli lenfoma gibi) klinik özellikler ve 
sağaltıma yanıt açısından açıkça heterojendir. 

Gelecekte bunlar hücresel ve moleküler ölçütlere 
göre, daha alt kategorilere bölüneceklerdir. Ancak 
günümüzde, bunun nasıl yapılması gerektiği 
konusunda, bir görüş birliği oluşmuş değildir. 

Bir sonraki ICD-O/UHS-O baskısının hematolojik 
malignite bölümündeki ayrımların, en az  
2. ve 3. baskılar arasındaki ayrım kadar büyük 
olacağını şimdiden söyleyebiliriz. 

DSÖ Hemopoetik ve Lenfoid Doku Tümörleri 
Sınıflandırması “WHO Classification of Tumours of 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues” 
4. baskısı 2008’de yayınlanmış (9) (Tablo 13) ve 
yaklaşık 30 yeni hastalık antitesi vardır, çoğu 
moleküler ya da sitogenetik ölçütlerle ayırt edilir. 
ICD-O/UHS-O’nun 3. baskısı, ek terimleri ve 
kodları, morfoloji sayısal liste ve dizinini de 
içermesi nedeniyle güncellenmiştir. 

DSÖ sınıflandırması 3. baskı (26) (Tablo 13), bu 
konuda son sözü söylemiş olduğu söylenemez, 
ancak gelecekte kaydedilecek gelişmeler için sağlam 
bir temel oluşturduğu kesindir. 

Hodgkin hastalığı ile non-Hodgkin lenfomanın 
ayrımı, lenfoma sınıflandırmasında bir köşetaşı 
olmuştur. Bununla birlikte, değişik araştırmalar 
göstermiştir ki, Hodgkin hastalığındaki tümör 
hücreleri germinal merkez B-hücrelerinden 
gelişmekte, böylece Hodgkin hastalığı tümüyle ayrı 
bir küme hastalık olmaktan çok B-hücreli 
lenfomanın ayrı bir formudur. 
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Tablo 13. Hematopoetik ve lenfoid neoplazmların DSÖ sınıf- 
landırması ve ICD-O kodları- güncelleme (4. baskı, 
2008) (9). 

ICD-O 3 DSÖ’nün Yeğlediği Terim 

Miyeloproliferatif Neoplazmlar 
9964/3  Kronik eozinofilik lösemi, NOS 
9875/3 Kronik miyelojenöz lösemi, BCR-ABL1 pozitif 
9963/3 Kronik nötrofilik lösemi 
9740/1.       Kütanöz mastositom 
9962/3  Essensiyal trombositemi 
9740/1       Ekstrakütanöz mastositom 
9742/3        Mast hücreli lösemi  
9740/3        Mast hücreli lösemi 

9975/3 Miyeloproliferatifneoplazm, sınıflandırılamayan 
9950/3 Polisitemi vera 

ICD-O 3 DSÖ’nün Yeğlediği Terim 
 

 

9896/3 AML, t(8;21)t(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 içeren 
9897/3 AML, t (9,11)(p22;q23); MLLT3-MLL içeren 

9866/3 Akut promiyelositik lösemi (AML ile t(15,17)(q22; 
q12), PML/RARA 

9865/3 AML, t(6,9)(p23;q34) DEK-NUP214 içeren 
9895/3 AML, miyelodisplazi-ilişkili değişiklikler içeren 
9920/3 Terapi-ilişkili miyeloid neoplazm 
9861/3 Akut miyeloid lösemi, NOS 
9891/3 Akut monoblastik ve monositik lösemi 

9872/3 Akut miyeloid lösemi, minimal differansiyasyon içeren 
9873/3 Akut miyeloid lösemi, maturasyon içeren 

9874/3 Akut miyeloblastik lösemi, maturasyon içeren 
9867/3 Akut miyelomonositik lösemi 

9961/3 Primer miyelofibrozis 9840/3 Akut eritroid lösemi 
9740/1 Soliter mastositom, Deri 9910/3 Akut megakaryoblastik lösemi 
9741/3 Sistemikmastositoz 9870/3 Akut bazofilik lösemi 

 
Miyeloid ve Lenfoid Neoplazmlar, Eozinofili, PDGFRA, 
PDGFRB ya da FGFR1 Abnormalitesi içeren 

9931/3 Akut panmiyeloz, miyelofibroz eşliğinde 
9930/3 Miyeloidsarkom 

 
9967/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, FGFR1 

abnorma litesi içeren 
     Miyeloid proliferasayon, Down sendromu ilişkili 

9965/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, PDGFRA 
“rearrangement” içeren 

9898/1 Transiyent abnormal miyelopoiez 

9966/3 Miyeloid neoplazmlar, PDGFRB “rearrangement” 
içeren 

9727/3 Blastik plazmasitoid dendritik hücreli neoplazm 

 
 

Miyelodisplastik/Miyeloproliferatif Neoplazmlar Akut Lösemi, Kökeni “Lineage” Belirsiz 
 
 
 
 
 
 

ABL1 içeren 
Miyelodisplastik Sendromlar “No Code” Naturalkiller(NK) hücreli lenfoblastik lösemi/lenfoma 
9986/3 Miyelodisplastik sendrom, izole del(5q) ilişkili     
9989/3 Miyelodisplastik sendrom, sınıflandırılamayan 
9980/3 Refrakter anemi 
9983/3 Refrakter   anemi,   aşırı   blast   içeren 
9982/3 Refrakter anemi, halka sideroblast içeren  
9985/3 Refrakter sitopeni, çocukluk çağı/ 
            Çocukluk çağı miyelodisplastik sendromu 

9985/3 Refrakter sitopeni, “multilineage” displazi içeren 
9991/3 Refrakter nötropeni 
9992/3 Refrakter trombositopeni 

 
 

 
Akut Miyeloid Lösemi (AML) ve İlişkili “Öncül” Prekürsör 
Neoplazmlar 

Akut miyeloid lösemi (AML), yineleyen 
“reküren” genetik anormaliteler içeren 

Prekürsör Lenfoid Neoplazmlar 
 

9815/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, hiperdiploidi içeren 
9816/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, hipodiploidi içeren 

(hipodiploid ALL) 
“No Code” B lenfoblastik lösemi/lenfoma, rekurrent genetik 

abnormaliteleriçeren 
9818/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(1,19)(q23;p13.3); 

E2A-PBX1 (TCF3-PBX1) içeren 
9814/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(12,21)(p13;q22); 

TEL-AML1 (ETV6-RUNX1) içeren 
9817/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(5,14)(q31;q32); 

IL3-IGH içeren 
9812/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(9,22)(q34;q11.2); 

BCR-ABL1 içeren 
9813/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(v;11q23); MLL 

“rearranged” içeren 
9811/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, NOS 
9837/3 T lenfoblastik lösemi/lenfoma 
   

9911/3 AML (megakaryoblastik), t(1,22)(p13;q13); RBM15- 
MKL1 içeren 

9871/3 AML, inv(16)(p13.1q22) ya da t(16,16)(p13.1;q22); 
CBFB-MYH11 içeren 

9869/3 AML, inv(3)(q21;q26.2) ya da t(3,3)(q21;q26;2); 
RPN1-EVI1 içeren 

9876/3 Atipik kronik miyeloid lösemi, BCR-ABL1 negatif 9801/3 Akut undifferensiye lösemi 

9945/3 Kronik miyelomonositik lösemi 9807/3 Mikst fenotip akut lösemi, t(v;11q23); MLL 
9946/3 Jüvenil miyelomonositik lösemi “rearranged” içeren 

9975/3 Miyelodisplastik/miyeloproliferatif neoplazm,  sınıf- 9808/3 Mikst fenotip akut lösemi, B/myeloid, NOS 

 
9982/3 

landırılmayan 
Refrakter “dirençli” anemi, halka sideroblast içeren 

9809/3 Mikst fenotip akut lösemi, T/miyeloid, NOS 
9806/3 Mikst fenotip akut lösemi, t(9,22)(q34;q11.2); BCR- 
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ICD-O 3 DSÖ’nün Yeğlediği Terim 
Mature B-hücreli Neoplazmlar 

9737/3 ALK pozitif büyük B-hücreli lenfoma 

9680/3 B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, diffüz büyük 
B-hücreli lenfoma ile Burkitt lenfoma arasında 
intermediyer bulgular içeren 

9596/3 B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, diffüz büyük 
B-hücreli lenfoma ve klasik Hodgkin lenfoma ara- 
sında intermediyer bulgular içeren 

 

9833/3 B-hücreli prolenfositik lösemi 

9687/3 Burkitt lenfoma 

9823/3 Kronik lenfositik lösemi/küçükl lenfositik lenfoma 
9680/3 Diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DLBCL), NOS 

9699/3 Ekstranodal marjinal zon lenfoma, mukoza-ilişkili 
lenfoid doku (MALT lenfoma) 

ICD-O 3 DSÖ’nün Yeğlediği Terim 
 

 

9716/3 Hepatosplenik T-hücreli lenfoma 

9725/3 “Hydroa” vaksiniform-benzeri lenfoma 

9718/1 Lenfomatoid papulozis 

9700/3 Mikozis fungoides 

9702/3 Periferal T-hücreli lenfoma, NOS 

9718/3 Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma 
 

9709/3 Primer kutanöz T-hücreli lenfoma 

9726/3 Primer kutanöz gama-delta T-hücreli lenfoma 

9701/3 Sezary sendrom 
9708/3 Subkutanöz pannikülit-benzeri T-hücreli lenfoma 

9724/3 Sistemik EBV pozitif T-hücreli, çocukluk çağı 
lenfoproliferatif hastalığı 

9831/3 T-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi 

9834/3 T-hücreli prolenfositik lösemi 

 
9762/3 Ağır zincir “heavy chain” hastalığı (alfa, gama, mu)    

9712/3 İntravasküler büyük B-hücreli lenfoma 

9738/3 Büyük B-hücreli lenfoma,HHV8-ilişkili multisentrik 
Castleman hastalığında gelişen 

9766/1 Lenfomatoid granülomatoz 

9671/3 Lenfoplazmasitik lenfoma 

9673/3 “Mantle” hücreli lenfoma 

9699/3 Nodal marjinal zon lenfoma 

9591/3 Non-Hodgkin lenfoma, NOS; Splenik B-hücreli 

Hodgkin Lenfoma 
9650/3 Klasik Hodgkin lenfoma 

9653/3      Lenfosit-yoksun klasik Hodgkin lenfoma 

9651/3      Lenfosit-zengin klasik Hodgkin lenfoma 

9652/3       Mikst sellüler klasik Hodgkin lenfoma 

9659/3 Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma 

9663/3 NodülersklerozklasikHodgkinlenfoma  

lenfoma/lösemi, sınıflandırılamayan    
Histiyositik ve Dendritik Hücreli Neoplazmlar 

Kod Yok Dissemine juvenil ksantogranülom 

9759/3 Fibroblastik retiküler hücreli tümör 

9758/3 Folliküler dendritik hücreli sarkom 

9755/3 Histiositik sarkom 

9657/3 İndeterminat dendritik hücreli tümör 

9757/3 İnterdijitating dendritik hücreli tumör 

9751/3 Langerhans hücreli histiositoz 

9756/3 Langerhans hücreli sarkom 

 
Post-Transplant Lenfoproliferatif Dizorder (PTLD) 

* Klasik Hodgkin lenfoma tip PTLD 

9971/1 İnfeksiyöz mononukleoz-benzeri PTLD 

* Monomorfik PTLD (B- ve T/NK-hücreli tip) 

9971/1 Plazmasitik hiperplazi 

9971/3 Polimorfik PTLD 

9971/3 Post-transplant lenfoproliferatif dizorder 
 

* Bu lezyonlar karşılık geldikleri lösemi ya da lenfoma’ya göre 
   sınıflandırılır ve ilgili ICD-O morfoloji kodu belirlenir. 

9732/3 Plazma hücreli miyelom 

9735/3 Plazmablastik lenfoma 

9597/3 Primer kütanöz follikül senter lenfoma 

9678/3 Primer effüzyon lenfoma 

9679/3 Primer mediastinal (timik) büyük B-hücreli lenfoma 

9731/3 Soliter plazmasitom, kemik 

9689/3 Splenik B-hücreli marjinal zon lenfoma 

9688/3 T-hücreli/histiyosit zengin büyük B-hücreli lenfoma 

9761/3 Waldenstrom makroglobulinemi 
  

Matür T-Hücreli ve NK-Hücreli Neoplazmlar 
9827/3 Adult T-hücreli lösemi/lenfoma (HTLV-1 pozitif) 

9948/3 Aggressif NK- hücreli lösemi 

9702/3 Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK negatif 

9714/3 Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK pozitif 

9705/3 Anjiyoimmunoblastik T-hücreli lenfoma 

9831/3 Kronik lenfoproliferatif disorder, NK-hücreleri 

9717/3 Enteropati ilişkili T-hücreli lenfoma 
9719/3 Ekstranodal NK-/T-hücreli lenfoma, nazal tip 

 

9734/3 Ekstraosseöz plazmasitom 

9690/3 Folliküler lenfoma 
9940/3 “Hairy cell” “saçsı hücreli” lösemi 
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3.13 ICD-O/UHS-O lenfoma ve lösemi 

bölümlerinin kullanılması 

3.13.1 Eş anlamlıların (sinonimler) kullanımı 
 

ICD-O/UHS-O 2. baskısında, günümüzdeki sınıf- 
lamaların herhangi birisinden alınan terimlerin ya- 
nında, bir dizi arkaik terime de yer verilerek olgular 
kodlanabiliyordu. Bu durum, özelikle de, aynı veri seti 
içerisinde kullanılan karışık sınıflamalardaki 
terimlerin birlikte kullanılması durumunda veri 
setlerinin karşılaştırılmasını çok güçleştiriyordu. 

ICD-O/UHS-O 3. baskı, hematolojik maligniteler 
için, DSÖ sistemi terimlerini öncelikli terimler kabul 
etmiş, ancak arkaik terimleri de devre dışı 
bırakmayarak, tarihsel verilerin evrensel boyutta 
kodlanıp analiz edilmesine olanak tanımıştır. Bazı 
durumlarda, verilen eş anlamlı sözcük seçimi, DSÖ 
terimi için tam bir karşılık olmayabilir, ancak bu 
alanda çalışan uzmanların görüşü, olguların büyük 
bölümünün ilgili kategori kapsamı içinde olduğu 
yönündedir. 

 

3.13.2 ICD-10 ile uyum 
 

ICD-O/UHS-O 3. baskısında, ICD-10 ile uyum için, 
hematolojik malignite sınıflanmasında DSÖ yapı- 
sından ayrı, bir dizi uygulamaya yer verilmektedir. 

 
B-hücreli kronik lenfositik lösemi ve B-hücreli 
küçük lenfositik lenfoma için ayrı kodlar var ise de, 
bunlar şimdi tümüyle aynı antite olarak ta- 
nınmaktadır ve bu nedenle bu kategoriler verilerin 
sunumunda birleştirilebilir. 

 
Lenfoblastik lenfoma ve akut lenfoblastik lösemi 
için de aynı tez geçerlilik taşımaktadır. Bu ikisi için de, 
ayrı kodlar verilmiş ise de, günümüzde aynı hastalık 
olarak kabul edilir. 

 
3.13.3 İmmünofenotipik veriler 

 
Hücre belirleyici çalışmalar ile hematopatolojide 
bir devrim olmuş ve günümüzdeki tanı doğruluk 
standartlarında büyük payı vardır. DSÖ 
sınıflamasında, tanısal terim, hemen her zaman için, 
tümörün kökenini “lineajını” de belli eder. 

 
Örneğin, bir folliküler lenfoma, tanım gereği bir 
B-hücre malignitesidir. 

 
Bu durumun geçerli olmadığı tek örnek ise 
lenfoblastik lösemi ve lenfoblastik lenfoma olup, 
bunlarda hücre lineajının (T-hücre ya da B- hücre 
olarak) spesifiye edilmesi gerekir. ICD-O, 
2. baskısında bu gereklilik karşılanmamıştı ve 

hücre kökeni “lineajı” açısından pek çok terim açıklık 
taşımıyordu. 

 
ICD-O 3. baskıda, hücre kökeni “lineajı” 4 ba- 
samaklı morfoloji kodundan anlaşılmakta olup, ek bir 
6'ıncı basamağa gerek kalmamıştır. 

 
Bununla birlikte, tanının immünotipik verilerle 
desteklendiği olguları belirtmek amacıyla kayıtlarda 
istenirse ek basamak katılabilir. 

 
3.13.4 Sitogenetik veriler 

Günümüzde pekçok hematolojik malignite türü 
tanısında, sitogenetik ve moleküler biyolojinin kilit 
rolü giderek daha önem kazanmaktadır. 

ICD-O/UHS-O'nun 3. baskısındaki önemli bir 
değişiklik olarak, sitogenetik anomalilere göre 
tanımlanan akut miyeloid lösemi alt kategorileri 
oluşturulmuştur. Bu anomaliler, eğer bir laboratuvar 
raporunda yer alıyorsa, örneğin FAB morfoloji tipi 
gibi diğer verilere göre, öncelik taşırlar. 

 
4. Topografi ve morfoloji için 

kodlama kılavuzu 

4.1. ICD-O/UHS-O 3. baskısının 
kullanımı için temel kuralların özeti 

(ICD-O/UHS-O 2. baskıdaki eşdeğerleri için, bkz: 
Tablo 14) 

KURAL A. Topografik bölgeler ve iyi tanımlan- 
mamış bölgeler: Tanı, köken dokuyu belirtmi- 
yorsa, "NOS" kategorisi yerine, alfabetik dizinde 
iyi-tanımlanmamış bölgelerin her birisi için 
önerilen uygun dokuları kodlayınız. Örneğin "kol" 
gibi iyi-tanımlanmayan bir bölgede, değişik 
komponent dokular yer alır. Böylece, "kolda skuamöz 
hücre karsinomu" için, C76.4 (kol, NOS) kodlaması 
yerine, C44.6 (kolun derisi) kodlaması yapılmalıdır 
(Bkz: Kodlama Kılavuzu, bölüm 4.2.4.). Bunun pek az 
kuraldışı olacaktır: Örneğin, çene ve alın gibi 
bölgeler, baskın ölçüde deriden oluştuğu için NOS 
kategorisi deri ile ilintilendirilmiştir. 

KURAL B. Önekler: Topografik bölgenin peri-, 
para-, ya da benzeri bir önek ile nitelendiği 
durumlarda, bu önek ICD-O listesinde spesifik 
olarak gösterilmemiş ise ve tümör türü de kaynak 
olarak belli bir köken dokuyu belirtmiyorsa, 
uygun bir C76 (iyi-tanımlanmamış bölge) alt-
kategorisi kodlayınız. Bu genel kural, ayrıca "alan" 
ve "bölge" gibi kesinlik taşımayan bütün belirlemeler 
için de geçerlik taşır. Bkz: Kodlama Kılavuzu, bölüm 
4.2.5. 
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KURAL C. Birden çok kategori ya da altkatego- 
riyi içeren tümörler: Bir tümör iki ya da daha 
çok sayıda kategori ya da alt-kategori sınırları 
içinde yer alıyor ve çıkış kaynağı belirlenemi- 
yorsa “.8” alt-kategorisini kullanınız. (Bkz: Kod- 
lama Kılavuzu, bölüm 4.2.6 ve Topografik  sayısal 
dizinin baş kısmına). ICD-9’a kıyasla, ICD- 10’da 
neoplazmlara daha çok sayıda kategori ayrılmış 
olduğu için, önceki üç basamaklı kimi kategorilerin 
yerine, iki adet üç karakterli kategori 
oluşturulmuştur. Bu kategorilerinin bir dizisi için, 
bkz. Kodlama Kılavuzu, Tablo 17, bölüm 4.2.6. 

KURAL D. Lenfomalar için topografi kodları: 
Eğer lenfomanın geliştiği bölge lenf düğümleri 
ile sınırlı ise kod C77.dir. Eğer bir lenfoma mul- 
tiple lenf düğümü bölgesi içeriyorsa, kod C77.8 
dir (multipl bölgeli lenf düğümleri). Ekstrano- 
dal lenfomalar kaynak bölgesine göre kodlanır. 
Burası biyopsinin alındığı bölge olmayabilir. 
Eğer bir lenfoma için, hiçbir bölge gösterilme- 
mişse ve ekstranodal olması kuşkulu ise kod 
C80.9’dur (primer bölgesi bilinmeyen). Bkz. 
Kodlama Kılavuzu, bölüm 4.2.7. 

KURAL E. Lösemiler için topografi kodu: Miye- 
loid sarkom (9930-3) dışındaki bütün lösemiler 
kod C42.1 (kemik iliği) dir. Bkz. Kodlama 
Kılavuzu, bölüm 4.2.8. 

KURAL F. Morfolojide davranış kodu: Aynı te- 
rim, ICD-O’da tam bu biçimiyle sıralanmış ol- 
masa bile, uygun 5-rakamlı davranış kodunu 
kullanınız. 5-basamaklı davranış kodunun kullanılışı 
için, Bkz. Kodlama Klavuzu, bölüm 4.3.2. 

Kullanılan terim, ICD-O’da olduğu gibi verilmiş olma- 
sa bile, uygun 5-basamaklı kod kullanılmalıdır: Ör- 
neğin, tanı olarak «benign kordoma” 9370/0 olarak 
kodlanır. Eğer patoloji uzmanınca, buradaki biyolojik 
davranışın, ICD-O tarafından verilen olağan davra- 
nıştan farklı olduğu belirtiliyorsa, kodlama patoloji uz- 
manının belirttiği biçimde yapılır. 

KURAL G. Derecelendirme ya da diferansiyas- 
yon kodu: Tanısal bildirimde ayrıntıları belir- 
tilen en yüksek derece ya da diferansiyasyon 
kodunu uygulayınız. Solid tümörlerin 
derecelendirme ya da diferansiyasyonu için 6’ncı 
basamağın kullanılışı, Kodlama Kılavuzu, bölüm 
4.3.4’de, Tablo 21’de açıklanmıştır. Eğer tanı iki 
değişik derece ya da diferansiyasyon düzeyi 
içeriyorsa (örneğin, iyi ve az  diferansiye ya da 
derece II-III), daha yüksek olan dereceye kodlanır. 
Bu 6’ncı basamak, ayrıca lenfoma ve lösemilerde 
hücre orijinini / kökenini de belirlemekte 
kullanılabilir (Tablo 22, bölüm 4.3.4). 

T-hücresi (kod 5), B-hücresi (kod 6), Null- hüc- 
resi (kod 7) ve NK-hücresi (kod 8), bu lenfatik ve 
hematopoetik hastalıklarda, 1’den 4’e derece kod- 
larına kıyasla önceliklidir. 

KURAL H. Bölge-ilişkili morfoloji terimleri: Ta- 
nıda bir topografik bölge belirtilmediği zaman, 
bildirilen topografi kodunu kullanınız. Ancak 
bu topografi kodu, tümörün başka bir bölgeden 
kaynaklandığının bilindiği durumlarda dikkate 
alınmamalıdır. Uygun bölgeye spesifik kodlar, 
örneğin “retinoblastom” (C69.2) gibi, genellikle 
aynı bölge ya da doku içinde ortaya çıkan 
neoplazmlar için morfoloji terimlerinden sonra, 
parantez içinde sıralanmaktadır. Eğer, tanıda 
herhangi bir bölge belirtilememiş ise, önerilen kodu 
kullanınız. 

Eğer belirtilen bölge, morfolojik tür için belirtilen 
bölge-spesifik kodundan farklı ise, belirtilen bölge 
için uygun kodu kullanınız. Ancak bu uygulama,   o 
bölgede anılan neoplazmın bir metastaz olup 
olmadığını ortaya koyacak biçimde, ayrıntılarıyla 
gözden geçirildikten sonra yapılmalıdır. 

Örneğin C44.- (deri) gibi kimi bölgelerde, uygun bir 
4’üncü basamak önceden belirlenemediği için yal- 
nızca 3-karakterli kodlar verilmiştir. Bkz: Kodlama 
Kılavuzu, 4.3.5. 

Kimi neoplazmlar, topografik bir lokalizasyon an- 
lamına gelebilecek adlar taşırlar “Pseudotopogra- 
fik”. Örneğin, “safra duktus karsinomu”, sıklıkla 
karaciğerin intrahepatik safra duktusunda ortaya 
çıkan bir tümördür (C22.1). Bkz: Kodlama 
Kılavuzu, 4.3.5. 

KURAL J. Bileşik morfoloji tanıları: Eğer bileşik 
terim ICD-O’da sıralanmamış ise, terimdeki söz- 
cüklerin yerini değiştiriniz. Bileşik terimlerin bilinen 
bütün versiyonları sıralamaya alınmamıştır. Örne- 
ğin, “fibromiksosarkom” sıralamada yer alırken, 
“miksofibrosarkom” biçimine yer verilmemiştir. İlk 
aradığınız terimi bulamazsanız, kök sözcüklerin 
değişik bileşimlerini denemeniz gerekecektir. Bkz: 
Kodlama Kılavuzu, 4.3.7. 

KURAL K. Multiple morfoloji terimlerinin kodlan- 
ması: Tanıdaki terimlerin tümünü içeren  tek bir 
kod yoksa ve tek tümör tanısı değişik kod 
numaralı iki niteleyici sıfat taşıyorsa, sayıca 
büyük olan kod numarasını seçiniz. Eğer terim, 
değişik kod numaraları olan iki  ya  da daha çok 
sayıda tanımlayıcı sıfat içeriyorsa, genellikle daha 
spesifik nitelik taşıyacağı için, en yüksek kod 
numarası olanını seçin. Bkz: Kodlama Kılavuzu, 
bölüm 4.3.8. 
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Tablo 14. ICD-O/UHS-O 3. baskı, kurallar ve ICD-O/UHS-O 2. baskıdaki karşılıkları. 
 

Konu ICD-O/UHS-O 3. baskı ICD-O/UHS-O 2.baskı 

Topografik bölge ve iyi tanımlanmamış bölgeler A 2 

Önekler B 3 

Birden çok topografik kategori ya da altkategori C 4 

Lenfomalar için topografi kodları D 12 

Lösemiler için topografi kodları E 13 

Biyolojik davranış kodu F 5 

Derecelendirme ve diferansiyasyon G 6 

Bölge-morfoloji eşliğinde H 8,9 

Morfoloji bileşik tanı J 10 

Multipl morfolojik terim kodu K 11 
 

Notlar: İkinci baskı Kural 1, 10 basamaklı kod yapısını tanımlar. 

İkinci baskı Kural 7, “kanser” ve “karsinom” terimleri arasındaki ayrımı tanımlar. 

İkinci baskı Kural 14, multipl neoplazmların kodları. 

 
4.2 Topografi 
4.2.1. Giriş 

Topografi kodu, neoplazmın kaynak bölgesini, 
başka bir deyişle de, tümörün nerede oluştuğunu 
belirtir. 

ICD-O/UHS-O 3. baskı’sındaki topografi kodla- 
rında hiçbir değişiklik ya da eklemeye gidilmemiş- 
tir. ICD-O ve ICD-10 arasındaki ayrımları ele alan 
bölümde de belirtildiği gibi (S. 4), topografi kodları 
ya da C00-C80 altbaşlıkları, ICD-10 Bölüm II'deki 
malign neoplazm konusuna dayanmaktadır. 

Malign, bengin, in situ, ya da bengin ve malign 
olduğu belirsiz bütün neoplazmlar, ICD-O'daki 
aynı topografi kodları dizisi kullanılarak kodlanır. 

 
4.2.2. Niteleyici sıfatlar 

Bir neoplazmın topografik bölgesi tanımlanırken, 
adı ya da bundan türetilen niteleyici sıfat kullanılır. 
Örneğin, "pons gliyomu" ya da "pontin gliyom" gibi. 
Sayısal dizin ve alfabetik ICD-O/UHS-O dizini, 
genelde adları içeriyor: Örneğin, "pons" 
dizinlenirken, "pontine" liste dışı bırakılmıştır. 
Ancak, kodlama yapanlara kolaylık sağlamak  için, 
yaygın rastlanan nitelik sıfatlarının küçük bir 
bölümü (örneğin "uterine" ve "gastric" gibi) ICD-O 
dizinine alınmıştır. Kodlama yapan kişi, güvenli 
olmadığı durumlarda, kullanılması gereken doğru 
ad için, bir Tıp Sözlüğü’ne başvurmalıdır. 

 
4.2.3 Özel topografi kodları 
Özofagus'un bölümleri 
Özofagus altbölümlerini belirlemekte birbiri ile 
uyumsuz iki ayrı dizge yaygın biçimde kullanımda 
olduğu için, gerek ICD-O/UHS-O, gerekse ICD- 
10’nun, her ikisine de yer verilmiştir (Tablo 15). 
Servikal, torasik ve abdominal terimleri radyogra- 
fik ve intraoperatif tanımlamalardır. Üst, orta, alt 
üçte bir (1/3) ise endoskopik ve klinik tanımlama- 
lardır. 

 
Tablo 15. Özofagus kod yapısı. 

 

Kod Terim 
 

 

C15 ÖZOFAGUS 

C15.0 Servikal özofagus 

C15.1 Torasik özofagus 

C15.2 Abdominal özofagus 

C15.3 Üst üçte bir (1/3) özofagus 

Proksimal üçte bir (1/3) özofagus 

C15.4 Orta üçte bir (1/3) özofagus 

C15.5 Alt üçte bir (1/3) özofagus 

Distal üçte bir (1/3) özofagus 

C15.8 Özofagu, örtüşen lezyonlar 

(Bkz: Topografi Sayısal Dizinin başındaki nota 
bakınız) 

C15.9 Özofagus, NOS 
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Tablo 14. ICD-O/UHS-O 3. baskı, kurallar ve ICD-O/UHS-O 2. baskıdaki karşılıkları. 
 

Konu CD-O/UHS-O 3. baskı ICD-O/UHS-O 2.baskı 
 

Topografik bölge ve iyi tanımlanmamış bölgeler A 2  

Önekler B 3  

Birden çok topografik kategori ya da altkategori C 4  

Lenfomalar için topografi kodları D 12  

Lösemiler için topografi kodları E 13  

Biyolojik davranış kodu F 5  

Derecelendirme ve diferansiyasyon G 6  

Bölge-morfoloji eşliğinde H 8,9  

Morfoloji bileşik tanı J 10  

Multipl morfolojik terim kodu K 11  

 
Notlar: İkinci baskı Kural 1, 10 basamaklı kod yapısını tanımlar. 

İkinci baskı Kural 7, “kanser” ve “karsinom” terimleri arasındaki ayrımı tanımlar. 

İkinci baskı Kural 14, multipl neoplazmların kodları. 

 

4.2 Topografi 

4.2.1. Giriş 

Topografi kodu, neoplazmın kaynak bölgesini, 
başka bir deyişle de, tümörün nerede oluştuğunu 
belirtir. 

ICD-O/UHS-O 3. baskısındaki topografi kodla- rında 
hiçbir değişiklik ya da eklemeye gidilmemiş- tir. ICD-
O ve ICD-10 arasındaki ayrımları ele alan bölümde 
de belirtildiği gibi (S. 4), topografi kodları ya da C00-
C80 altbaşlıkları, ICD-10 Bölüm II'deki malign 
neoplazm konusuna dayanmaktadır. 

Malign, bengin, in situ, ya da bengin ve malign 
olduğu belirsiz bütün neoplazmlar, ICD-O'daki aynı 
topografi kodları dizisi kullanılarak kodlanır. 

 
4.2.2. Niteleyici sıfatlar 

Bir neoplazmın topografik bölgesi tanımlanırken, adı 
ya da bundan türetilen niteleyici sıfat kullanılır. 
Örneğin, "pons gliyomu" ya da "pontin gliyom" gibi. 
Sayısal dizin ve alfabetik ICD-O/UHS-O dizini,  

 
4.2.3 Özel topografi kodları 

Özofagus'un bölümleri 

Özofagus altbölümlerini belirlemekte birbiri ile 
uyumsuz iki ayrı dizge yaygın biçimde kullanımda 
olduğu için, gerek ICD-O/UHS-O, gerekse ICD- 
10’nun, her ikisine de yer verilmiştir (Tablo 15). 
Servikal, torasik ve abdominal terimleri radyogra- fik 
ve intraoperatif tanımlamalardır. Üst, orta, alt üçte bir 
(1/3) ise endoskopik ve klinik tanımlama- lardır. 

 
Tablo 15. Özofagus kod yapısı. 

 
 

Kod Terim 
 

C15 ÖZOFAGUS 

C15.0 Servikal özofagus  

C15.1 Torasik özofagus  

C15.2 Abdominalözofagus 

C15.3 Üst üçte bir (1/3) özofagus 

Proksimal üçte bir (1/3) özofagus 
 

genelde adları içerir: Örneğin, "pons"  Orta üçte bir (1/3) özofagus 
dizinlenirken, "pontine" liste dışı bırakılmıştır. 
Ancak, kodlama yapanlara kolaylık sağlamak için, 
yaygın rastlanan nitelik sıfatlarının küçük bir bölümü 
(örneğin "uterine" ve "gastric" gibi) ICD-O dizinine 
alınmıştır. Kodlama yapan kişi, güvenli olmadığı 
durumlarda, kullanılması gereken doğru ad için, bir 
Tıp Sözlüğü’ne başvurmalıdır. 

C15.5 Alt üçte bir (1/3) özofagus 

Distal üçte bir (1/3) özofagus 

C15.8 Özofagu, örtüşen lezyonlar 

(Bkz: Topografi Sayısal Dizinin başındaki nota 
bakınız) 

C15.9 Özofagus, NOS 
 
 

 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

17

UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji 
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology” 

17 

 

 

 

Neoplazm bölgeleri olarak brankiyal kleft ve 
Meckel divertikü 

Gerek “brankiyal kleft”, gerekse “Meckel diver- 
tikülü” doğmalık / konjenital anomaliler olup, bu 
nedenle ICD-10’da sırasıyla Q18.0 ve Q43.0 ka- 
tegorilerine kodlanmıştır. Bununla birlikte, bu ano- 
maliler, neoplazmların köken alabildiği dokuları 
oluşturur. 

C10.4 brankiyal kleft ve C17.3 Meckel divertikülü, 
ICD-O Topografi bölümüne alınmışlardır. Terimler- 
den sonra parantez içinde verilen “neoplazm bölge- 
si” deyimi, bunların yalnızca bir neoplazmın kaynak 
bölgesi olduğunda kullanılmaları gerektiği anlamın- 
dadır. 

Bu doğumsal / konjenital anomaliler için, sınırları 
içinde bir neoplazm oluşmadığı sürece, ICD-O to- 
pografi kodları kullanılmamalıdır.  

4.2.4 Topografik bölgeler ve iyi  
tanımlanamayan bölgeler 

KURAL A. Eğer tanı köken dokuyu belirtmiyor- 
sa, “NOS” kategorisi yerine, iyi-tanımlanma- 
mış bölgelerin herbirisi için alfabetik indekste 
önerilen uygun dokuları kodlayınız. 

Vücudun bölümleri ve yeterli-tanımlanmamış böl- 
gelerine ilişkin tanıların kodlanması sorun yaratır. 
İyi-tanımlanmamış bölgelerin büyük çoğunluğu 
ICD-O’da, C76 altında sıralanmış olmasına kar- 
şın, bunlardan kimisi (örneğin “kol” gibi) değişik 
komponent dokulardan oluşmaktadır (Tablo 16). 
Tanısal bildirim, tümörün köken dokusunu içermi- 
yor olabilir. Örneğin, “kol” sözcüğü ile “kol derisi”, 
“kolun yumuşak dokuları” ve “kol kemikleri” kaste- 
dilmiş olabilir. Primer bölge için, daha spesifik bilgi 
yokluğu anlamına gelen “Kol, NOS” tanımı C76.4 
kategorisine kodlanır. Koldaki tümörlerin kodlan- 
masında kolaylık için, alfabetik dizinde, “kol” terimi 
altında spesifik dokular sıralanmıştır. 

Alfabetik dizinde, yaygın benign ya da malign 
neoplazm örnekleri parantez içinde sıralanırken 
genellikle köken aldıkları spesifik dokularla ilişki- 
lendirilmiştir. Karsinom, melonom ve kol nevü- 
sü C44.6 olarak, yani “kol derisi” terimini içeren 
topografi koduna kodlanmıştır. Parantez içindeki 
bu notlar, kodlama yapacak kimselere yardımcı ol- 
mak amacıyla hazırlanmıştır. Örneğin, skuamöz 
hücreli karsinom ya da epidermoid karsinom 
gibi koldaki çeşitli karsinom türleri C44.6 (kol deri- 
si) altında kodlanmalı, C76.4 (kol, NOS) seçilme- 
melidir. 

    Tablo 16. Alfabetik dizindeki topografik bölgelere örnek. 
 

 

Kod Terim 
Kol 

C76.4 NOS 

C44.6 NOS(karsinom, melanom, nevüs) 

C49.1 NOS (sarkom, lipom) 

C49.1         adipöz doku 

C44.6         deri 

C49.1        fibröz doku 

C49.1        iskelet kası 

C49.1        kas 

C40.0        kemik 

C49.1        konnektif doku 

C77.3        lenf düğümü 

C47.1 otonom sinir sistemi 

C47.1 periferik sinir 

C49.1 subkutanöz doku 

C49.1 tendon 

C49.1 tendon kılıfı 

C49.1 yağlı doku 

C49.1 yumuşak doku 
 

 

 
Benzer biçimde, sarkom ve lipom, kolun çeşitli 
yumuşak dokuları için topografi kodu olan C49.1 
altında kodlanmalıdır. Fibrosarkom, liposarkom 
ve anjiosarkom gibi çoğu sarkomlar genellikle yu- 
muşak dokudan köken alırlar. 

Kol için, burada özetlediğimiz yaklaşımın bir benze- 
ri, alfabetik dizinde C76 topografi kod numaraları 
altında sıralanan, vücudun öteki iyi-tanımlanma- 
mış bölgeleri için de izlenmiştir. Çene, NOS ve 
alın, NOS gibi kimi iyi-tanımlanmayan bölgeler 
C76 değil, C44 (deri) altında verilmiştir. 

Kemik tümörleri özel dikkat gerektirir. Gerek 
osteosarkom (osteo = kemik) gerekse kond- 
rosarkom (chondro = kıkırdak) genellikle kemik 
kaynaklıdır. “Kol kemiği” C40.0 olarak kodlanır. 
Bu kod, “üst ekstremite uzun kemikleri, skapula ve 
ilişkili eklemler” anlamına gelir ve osteosarkom ya 
da kondrosarkomun kol kemiklerinden birisinden 
köken aldığı durumlarda kullanılması gereken 
doğru kod numarasıdır. 

Periferik sinirler ve bağ dokuları 

Periferik sinirler (C47.-) ve bağ dokuları (C49.) 
çeşitli dokuları içerir (kapsam içine alınmış 
terimlerin dizisi için, topografi sayısal dizinine Bkz). 
Bu terimlerin tamamı, tüm vücut bölgeleri için 
verilen alfabetik dizine alınmıştır. Örneğin adipoz 
doku, bağ dokusu altında yer almakla birlikte, iyi 
tanımlanmamış bölgelerin bir bölümünde 
sıralanmıştır. 
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4.2.5 Önekler “Prefixes” 

KURAL B. Topografik bölgenin peri-, para-, ya 
da benzeri bir önek ile nitelendiği durumlarda, 
bu önek ICD-O dizininde spesifik olarak gös- 
terilmemiş ise ve tümör türü de kaynak olarak 
belli bir köken dokuyu belirtmiyorsa, uygun bir 
C76 (iyi-tanımlanmamış bölge) alt-kategorisi 
kodlayınız. 

Peri-, para-, pre-, supra-, infra- ve benzerleri 
topografik bölgeler ve çeşitli vücut organları için 
sıklıkla kullanılan örneklerdir. Bu tür örneklerle 
nitelenen az sayıda topografik bölge ICD-O'da 
sıralanmış ve kendilerine spesifik kod numaraları 
verilmiştir. Örneğin, "periadrenal doku", "peri- 
pankreatik doku" ve "retrorektal doku" listeye 
alınarak, "retroperitoneum" anlamına gelen C48.0 
kod numarasını almışlardır. "Para-aortik lenf 
düğümü" ICD-O'da sıralanmış ve "aortik lenf 
düğümü" ile aynı kod numarasını, yani C77.2 
kodunu almıştır. 

Bu öneklerle nitelenebilecek topografik bölgelerin 
tümünü ICD-O çerçevesinde sıralamak olanaksız- 
dır. Uygulamada, bu tür öneklerin kullanılması 
topografik bölgenin iyi-tanımlanamamış olması 
anlamına gelmektedir. Aynı kural spesifik bir 
topografik bölgenin "alanında" ya da "dolaylarında" 
gibi kesin olmayan belirlemeler için de geçerlidir. 

 
4.2.6 Bölge sınırlarını aşan / örtüşen 

taşan malign neoplazmalar 

KURAL C. Bir tümör iki ya da daha çok sayıda 
kategori ya da alt-kategori sınırları içinde yer 
alıyor ve çıkış kaynağı belirlenemiyorsa ".8" alt-
kategorisini kullanınız. 

C00-C76 kategorileri, primer malign neoplazmların 
köken aldıkları organ ya da dokuya göre 
sınıflanmaktadır. Birçok üç-karakterli altbaşlık, söz- 
konusu edilen organın bölüm ve alt sınıflamalarına 
göre yeniden alt-kategorilere bölünmüştür. 

Üç karakterli bir kategori içinde iki ya da daha çok 
sayıda bitişik bölgeye taşan ve çıkış noktası 
belirlenemeyen tek bir neoplazm, bu birliktelik başka 
bir yerde spesifik olarak sıralanmamış ise, 
.8 (aşan / taşan / binişik lezyon) alt-kategorisinde 
değerlendirilmelidir. Aşma / taşma / binişme / 
örtüşme) olgusu, sözkonusu bölgelerin yanyana ve 
bitişik olduğu anlamına gelir. 

Sayısal bakımdan ardışık olan alt kategoriler sıklıkla 
anatomik bakımdan da bitişik olan bölgeler olmakla 
birlikte, bu genel bir kural değildir. Örnek: C67, 
mesanede olduğu gibi. Kodlamayı yapan kimse, 
topografik ilişkileri belirlemek için, anatomi 

metinlerine bakmak/danışmak isteyebilir. Örne- 
ğin, "özofagus ve mide karsinomu" spesifik 
olarak C16.0 (cardia) altında sıralanırken, "dilin uç 
ve ventral yüzey karsinomu" C02.8 olarak 
kodlanmalıdır. Öte yandan, "dil ucunun ventral 
yüzeyi tutacak biçimde genişlemiş karsinomu", 
köken olarak dilin ucu belirtildiğine göre, C02.1 
olarak kodlanmalıdır. 

Bazen bir neoplazm, belli sistemler içinde iki ya da 
daha çok sayıda üç-karakterli kategori ile temsil 
olunan iki ya da daha çok sayıda bölgeyi tutmuş 
olabilir. Tablo 17'de vücut sistemlerinde 
örtüşen/binişen bölgelere ilişkin alt-kategoriler 
sıralanmıştır. Örneğin, "mide ve ince barsak 
karsinomu", sindirim sisteminin örtüşen lezyonu olan 
C26.8 atanmalıdır. 

 
 

Tablo 17. Multipl üç karakter kategorisinde bölge sınırları ile 
  örtüşen malign neoplazmların yer kodları. 
 

Kod Terim 
C02.8 Dil “tongue” ile örtüşen lezyon 
C08.8 Büyük tükrük bezleri ile örtüşen lezyon 
C14.8 Dudak, ağız boşluğu ve farinks ile örtüşen 

lezyon 
C21.8 Rektum, anüs ve anal kanal ile örtüşen  

lezyon   
C24.8 Sindirim sistemi ile örtüşen lezyon 
C26.8 Safra yolu ile örtüşen lezyon  
C39.8 Solunum ve intratorasik organlar ile 

örtüşen lezyon 
C41.8 Kemikler, eklemler ve eklem kıkırdakları 

ile örtüşen lezyon 
C49.8 Konnektif bağ doku, subkütenöz doku ve 

diğer yumuşak dokular ile örtüşen lezyon 
C57.8 Kadın genital organlar ile örtüşen lezyon 
C63.8 Erkek genital organlar ile örtüşen lezyon 
C68.8 Üriner organlar ile örtüşen lezyon 
C72.8 Beyin ve santral sinir sistemi ile örtüşen 

lezyon 

4.2.7 Lenfomalar için topografi 
kodları 

KURAL D. Eğer bir lenfomanın köken bölgesi lenf 
düğümleri içinde ise, bunu C77.- olarak 
kodlayınız. Eğer bir lenfoma multipl lenf düğümü 
bölgesi içeriyorsa, bunu C77.8 (multipl bölgeli 
lenf düğümleri) altında kodlayınız. Ekstranodal 
lenfomaları köken bölgesine göre kodlayınız. 
Burası biyopsi alınan bölge de olmayabilir. Eğer 
bir lenfoma için hiçbir bölge belirtilmemişse ve 
ekstranodal olduğu kuşkusu varsa, bunu C80.9 
(bilinmeyen primer bölge) olarak kodlayınız. 

Meme ya da mide kanseri gibi solid tümörlerden ayrı 
olarak, lenfomalar sistemik (generalize) hastalıklar 
olarak değerlendirilir. 
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Lenfomaların büyük çoğunluğu, lenf düğümlerinin 
(topografi C77.-), bademcik, dalak, Waldeyar halka- 
sı, ince barsaktaki Peyer plakları ya da timus gibi 
lenfatik dokulardan köken alır ve bunlara "nodal 
lenfomalar” adı verilir. 

Lenfomalar ayrıca mide ve barsak gibi organlardaki 
lenfatik hücrelerden de kaynaklanabilir. Spesifik 
bölgelerde oluşan lenfomalara ekstranodal ya da 
ekstralenfatik adı verilir. 

Bu iki terim bazen birbiri yerine kullanılıyorsa da, 
ekstranodal terimi lenfomanın bir lenf düğümünden 
kaynaklanmamakla birlikte, yukarıda adı geçen 
lenfatik dokulardan birisinden köken alabileceği 
anlamına gelir. Oysa, ekstralenfatik terimi, kaynak 
doku ya da organın non-lenfatik olduğunu belirtir. 

Nodal ya da ekstranodal lenfomalarda, tümörün 
primer bölgesinin belirlenmesi önemlidir. Burası 
biyopsi alınan bölge ya da yayılma ve metastaz 
bölgeleri olmayabilir. 

 
Örneğin, diffüz büyük B-hücreli lenfoma nodal 
olabileceği gibi, primer ekstranodal tümör niteli- 
ğinde de olabilir. 

 
Biyopsi bir lenf düğümünden alınırken, primer 
hastalığın büyük bölümü bir primer ekstranodal 
organda olabilir. Bu ayrımı yapmakta tek güvenilir 
yöntem olan görüntüleme çalışmalarından elde 
edilen evreleme (staging) bilgisine, kanser kayıt- 
larında herzaman kolayca ulaşılamayabilir. 

 
Eğer spesifik bir lenf düğümünün primer bölge olduğu 
açıkça biliniyorsa, kodlama buna göre yapılır. Karşı 
durumda, “lenf düğümü, NOS” (C77.9) uygun olan 
kodlamadır. 

 
Primer bölgenin, bir lenf düğümü olmadığı anlaşı- 
lıyorsa, bu durumda bilinmeyen primer bölge 
kodlaması olan C80.9 uygun kodlamadır. 

 
Ekstranodal lenfomalar, daha iyi prognoz gös- 
terdikleri için, bu ayrımın yapılması önemlidir 
(Lenfomalarla ilgili ek konular için, Bkz: Bölüm 3.12). 
4.2.8 Lösemiler için topografi kodu 

Kural E. Miyeloid sarkom (9930-3) dışındaki bütün 
lösemileri C42.1 (kemik iliği) olarak kodlayınız. 

Miyeloid sarkom bir organ ya da dokudaki lösemik 
birikinti / depozit olup, köken bölgesine göre 
kodlanmalıdır. 

4.3 Morfoloji 

4.3.1 Giriş 

Morfoloji kodu, neoplastik nitelik kazanmış olan 
hücrenin türünü ve biyolojik aktivitesini kayıtlara 
geçirir. Başka bir deyişle, gelişen tümörün türünü ve 
biyolojik davranışını kaydeder. 

Tam bir morfoloji kodu üç bölümden oluşur: 

4 basamak Hücre tipi (histoloji) 

1 basamak Davranış, biyolojik davranış 

1 basamak Derece, diferansiyasyon ya da fenotip 

ICD-O morfoloji kodlarında, verilen bir tümörün 
hücre türünü ortak bir kök kodlarken, ek bir ba- 
samak da biyolojik davranışını kodlar. Derece, 
diferansiyasyon ya da fenotip kodu ise, tümör 
konusunda ek bilgiler verir. 

 
Kanser ve karsinom 

"Kanser" ve "karsinom" sözcüklerinin sıklıkla ve 
yanlış olarak birbirinin yerine kullanıldığını görü- 
yoruz. Örneğin, "skuamöz hücreli karsinom" yerine 
"skuamöz hücreli kanser" deniliyor. Bu ikinci deyimi 
de birincisi ile aynı biçimde kodlamak yerinde olur. 
Buna karşılık, "spindle / iğsi hücreli kanser" gerek 
"spindle hücreli sarkom" gerekse "spindle hücreli 
karsinom" anlamı taşıyabilir. 

ICD-O'da "kanser" sözcüğü, yalnız bir kez dizin- 
lenmiştir. Orada da, "malign neoplazm" (8000/3) 
biçimindeki nonspesifik terimin eşanlamlısı olarak 
gösterilmiştir. 

 
Açıktır ki, "kanser" sözcüğünün, histoloji tanılarında 
rastlanan bütün özensiz ve belirsiz kullanımları için, 
ICD-O bünyesinde ayrı bir spesifik kod numarası 
ayrılması söz konusu değildir. 

 
4.3.2 Biyolojik davranış 

Bir tümörün biyolojik davranışı, vücut içerisinde 
nasıl bir aksiyon biçiminde olduğu konusu ile ilgilidir. 
Patoloji uzmanları, bir tümörün davranışını 
belirlemek için çeşitli gözlemlerden yararlanır. Tablo 
18'de biyolojik davranışların kapsam alanı 
gösterilmektedir. Bir tümör, yayılma potansiyeli 
taşımaksızın, bulunduğu yerde büyüyebilir (/0, 
benign); malign olup yine yalnızca bulunduğu yerde 
büyümeğe devam edebilir (/2, noninvaziv ya da in 
situ); çevredeki dokulara invaze olabilir (/3, malign, 
primer bölge); ya da köken noktasından dağılarak 
başka bir bölgede büyümeğe başlayabilir (/6, 
metastatik). 
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Çoğu kanser kayıtları yalnızca malign ve in situ 
neoplazmlar için, yani /3 ve /2 biyolojik davranış 
kodlu olanlar için veri toplar. Başka bir deyişle, /6 
(malign, metastatik bölge) ve /9 (malign, primer ya da 
metastatik bölge olduğu belirsiz) olanlar, genellikle 
kanser kayıtlarına girmiyor. 

Örneğin, bir kimsede akciğere yayılmış, ancak 
köken bölgesi "primeri" bilinmeyen bir karsinom 
varsa, uygun kodlama C80.9 (bilinmeyen primer 
bölge) 8010/3 (karsinom) biçimindedir. Bu da /3 bir 
primer bölge malign neoplazm varlığını belirtir. 

Tablo 18. Neoplazmlar için 5 basamaklı biyolojik 
davranış kodu. 

 
 

Kod  
/0 Benign 
/1 Benign ya da malign olduğu bilinmeyen 

Sınır / “borderline” malignite 
Düşük dereceli malign potansiyel gösteren 
Malignite potansiyeli bilinmeyen 

/2 In situ karsinom 
İntraepitelyal 
Non-inflitre 
Non-invaziv 

/3 Malign, pirimer bölge 
/6* Malign, metastatik bölge 

Malign, sekonder bölge 
/9* Malign, primer ya da metastatik olduğu bilinmeyen     
* Kanser kayıtçılarınca kullanılmaz. 

 
In situ karsinom ve CIN III 
Herhangi bir bölgeden köken alan in situ karsinom 
çoğu kanser kayıtlarında yer alır. In situ karsinom 
tanılarının büyük çoğunluğu serviks uteri kökenlidir. 
Yakın yıllarda, sitolog ve patologlar tarafından 
yakın ilişkili birçok diğer terim kullanıldığını 
görüyoruz. Bunlar arasında özellikle intraepitelyal 
neoplazm terimi dikkati çekiyor. 

Servikal intraepitelyal neoplazm, derece III (CIN 
III) biçimindeki terim sıklıkla servikse uygu- 
lanmaktadır. Gerçekte bu tanı, in situ karsinom ve 
ağır displaziyi birlikte içermektedir. 

Bu konuda değişik ülkelerden önde gelen uzman- 
lara danıştık. Büyük çoğunluğuna göre, ağır dü- 
zeyde displazi anılsın ya da anılmasın, CIN III, in 
situ karsinom ile kıyaslanabilir niteliktedir. 

CIN III anılmaksızın serviks uterinin ağır düzeyde 
displazisi, SNOMED’de tüm öteki ağır düzeyde 
displazi bölgeleri gibidir. Vajen (VAIN III), vulva (VIN 
III) ve anüs (AIN III) çerçevesindeki benzer terimler 
de, aynı biçimde ele alınmalıdır. 

CIN III (nitelendirilmemiş) ve in situ karsinom 
arasında eşdeğerlik olduğunu kabul etmeyen 
patoloji uzmanları matriks sistemini uygulayarak 
biyolojik davranış kodunu /1 (malign ya da benign 
olduğu belirsiz) biçiminde değiştirebilirler. 

"Bethesda" sitoloji rapor yöntemi (27) yalnızca iki 
küme tanımaktadır: 
- Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon 
(SIL, low grade) ve 
- Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon 
(SIL, high grade). 

Yüksek dereceli kümeye; 
� Orta düzeyde displazi (CIN II), 
� Ağır düzeyde displazi ve 
� In situ karsinom (CIN III) alınmıştır. 

Biyolojik davranış kodunun patoloji 
laboratuvarlarında kullanımı 
El kitabının buraya kadar olan bölümlerinde su- 
nulan öneriler çoğunlukla kodlayıcıları ve kanser 
kayıtçılarını ilgilendirirken, şimdiki bölüm daha çok 
Patoloji Uzmanlarının sınıflandırma 
gereksinimlerini öne almaktadır. Bu iki küme 
arasındaki en büyük ayrım, biyolojik davranış 
kodunun kullanılmasında ortaya çıkıyor. Patologlar 
genellikle "örnek/biyopsi kodlaması" na ilgi 
duyarken, kanser kayıtçısının ana ilgi alanı ise 
primer tümörün belirlenmesidir. 

Bir patolog, aynı hastadan birden çok örnek alabilir. 
Örneğin, (a) biyopsi, (b) rezekte primer bölge ve (c) 
metastatik bir bölge gibi (Tablo 19). Patolog her üç 
örneğin de izini sürerken, kanser kayıtçısı yalnızca 
primer bölgeye ilgi duyar. Herbir örnek, uygun 
topografi ve morfoloji ile kodlanacaktır. Ancak, (b) için 
biyolojik davranış /3, (a) ve (c) için ise /6 (metastatik) 
olacaktır. Bu da ilişkili topografi kodunun, köken 
bölgesi olmadığı anlamına gelir. Öte yandan, 
kanser kayıtçısı yalnızca (b) alanını, yani primer 
bölge ve biyolojik davranış kodu /3 ile morfolojiyi 
rapor edecektir. 

 
 

Tablo 19. Patoloji laboratuvarında doku örneğinin kodlanması. 

Topografi Kodu Morfoloji Kodu 

a. Biyopsi tanısı. Supraklaviküler lenf düğümü, metastatik taşlı yüzük 

adenokarsinomu, mide kökenli olabilir. 

C77.0 8490/6 

*b. Primer bölge: Mide fundusu, taşlı yüzük hücreli adenokarisinom C16.1 8490/3 

c. Metastatik bölge: Üst lob bronş, metastatik taşlı yüzük hücreli karsinom C34.1 8490/6 

* Bu olgunun kodları kayıtta yazıldığı gibidir.   
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4.3.3 Morfoloji kodu matriks kavramı 

KURAL F. Aynı terim ICD-O/UHS-O'da tam bu 
biçimiyle sıralanmış olmasa bile, uygun 5- 
basamaklı biyolojik davranış kodunu kullanınız. 

ICD-O/UHS-O terimleri için, morfoloji kodlarını 
belirleyen yapısal ve kavramsal altyapıyı görmek için, 
Tablo 20'deki matrikse bkz. 

Birinci örnekte (A), morfoloji kodları ile birlikte beş 
terim görülmektedir. Bunların tümü aynı 4- basamaklı 
morfoloji koduna sahiptir. Bu kod, 8140 biçiminde 
olup, glandüler kökenli bir neoplazmı belirtir. 
"Adenom, NOS" benign bir tümör olup, /0 biyolojik 
davranış kodu vardır. 

“Adenokarsinom, NOS” adenomun malign eş- 
değeri olup biyolojik davranış kodu /3, "In situ 
adenokarsinom" için uygun biyolojik davranış kodu 
da /2 biçimindedir. "Bronşiyal adenom" önceleri 
benign bir tümör olarak tanımlanmış olmasına karşın, 
daha sonra malign ya da potansiyel olarak malign 
olduğu anlaşılmıştır. "Bronşiyal adenom, NOS" için 
bu nedenle /1 biyolojik davranış kodu uygun olup, bu 
biçimde belli bir bronşyial adenom olgusunun benign 
ya da malign bir tümör olarak davranacağının belir- 
sizliği kodlanmış olmaktadır. 

"Metastastik adenokarsinom, NOS" kodu 8140/6 
biçimindedir. Öte yandan, 8140/9 kodu da, ICD-O 
sayısal dizin ya da alfabetik dizinde yer almamasına 
karşılık, yine de matriksin bir parçasıdır. Eğer klinik 
ya da patoloji raporlarında "primer ya da 
metastatik bölge olduğu belirsiz akciğer 
adenokarsinomu" biçiminde bir tanı görülüyorsa, 
8140/9 olarak kodlanabilir. Kanser kayıtçıları ise bu 
kodu kullanmayacaklardır, çünkü daha önce de 
açıklandığı gibi, bu kayıtlarda yalnızca /2 (in situ) ve 
/3 (malign neoplazm, primer bölge) belirlemeleri yer 
alır. 

İkinci örnekte (B), 4 basamaklı morfoloji kod 
sayısı olan 9000 altında üç terim sıralanmıştır. 
"Brenner tümörü, NOS" genellikle benign olup, bu 
nedenle 9000/0 kodunu alır. Buna karşılık, eğer 
"malign Brenner tümörü" şeklinde bir tanı 
bildirilecek olursa, uygun kodlama 9000/3 olacak- 
tır. Benzer biçimde, "Brenner tümörü, sınır 
malignite" biçimindeki bir tanı için doğru kodlama 
9000/1 biçiminde olur. 9000/2, 9000/6 ve 9000/9 
kodları, ICD-O'da listelenmiştir. Ancak, 
gerektiğinde kullanılmalarının olanaklı olduğu 
bilinmelidir. Örneğin, "in situ Brenner tümörü" 
biçiminde bir tanımlama gerekecek olursa, 
kullanılacak kod 9000/2 olacaktır. 

Üçüncü örnekte (C), yalnız tek bir terim, yani 
"kordoma" sıralanıyor. "Kordoma" genellikle 

malign bir neoplazm kabul edilir ve bu nedenle 
morfoloji kodu 9370/3 olarak belirlenir. 9370 
matriksinde başka kodlar da yer alarak, gerektiğinde 
kullanılabilir. Örneğin, ICD-O'da sıralanmamasına 
karşın, "benign kordoma" biçiminde bir terim 9370/0 
kodunu alacaktır. 

Dikkat edilmesi gereken nokta şudur: 
Elde edilebilecek çeşitli kodlamalar, dizin dışı 
olmaktadır, çünkü bunların belirteceği durumlar 
bugüne değin saptanmamış ya da tanımlanma- 
mıştır. Örneğin "benign sarkom" şeklinde bir terim, 
güncel tıp kavram ve uygulamasına terstir. 

 

Genellikle histolojik bir terim, tümörün muhtemel 
davranışının malign ya da benign olmasına 
bakmaksızın açık bir şekilde gösterim sağlar ve bu 
ICD-O tabular listesi içerisinde kendisine atanan 
biyolojik davranış kodunu yansıtır. In situ 
neoplazmların yalnızca çok az sayıda histolojik türü 
ICD-O/UHS-O da doğrudan sıralanmıştır. 
Neoplazmın in situ formu tanısı ile karşılaşılırsa, /2 
biçimindeki davranış kodu ICD-O/UHS-O 4 
basamaklı kodlarından herhangi birisine eklenerek 
kullanılabilir. 

Vurgulanması gereken nokta şudur: 
Matriks dizgesinden beklenen amaç, bir tümörün 
benign, malign, in situ ya da benign / malign 
niteliğinin belirsiz olup olmadığı konusunda, son söz 
patoloji uzmanına bırakılmasıdır. 

Burada belirlenen biyolojik davranış kodu, pa- 
toloji uzmanlarının büyük bölümü tarafından kabul 
edilen olağan biyolojik davranış kavramını 
yansıtıyor. ICD-O kodlaması ile aynı görüşte 
olmayan, ya da belli bir olguda değişik görüşü olan 
bir uzman patolog, biyolojik davranış kodunu 
değiştirebilir. Örneğin, Meme ucunun (meme) 
Paget hastalığı ICD-O çerçevesinde malign bir 
hastalıktır. Yakın zamanlarda kimi patologlar, 
gösterilebilir bir tümörün bulunmaması durumun- 
da, bunun “in situ” sayılması gerektiğini bildirmiş- 
lerdir. Böyle bir durumda, tümör "in situ" olarak 
tanımlanmalı ve buna uygun kodlamalıdır. 

Unutulmaması gereken nokta şudur: 
ICD-O/UHS-O dizgesi hastalığın evresini ya da 
yayılımını kodlamak için düzenlenmiş değildir. 

Bu bir topografi ve morfoloji kodlama sistemi, yani 
kodlanmış bir terimler (nomenklatür) dizinidir. 

ICD-O; UICC (International Union Against Cancer) ya 
da AJCC (the American Joint Committee on 
Cancer) tarafından yayınlanan TNM sınıflamaları 
ile ilişkili değildir. 

Bununla birlikte, biyolojik davranış belirsiz ya da 
belirtilmemiş ise, ICD-O/UHS-O çerçevesinde verilen 
davranış kodunu kullanınız. 
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Tablo 20. Morfoloji ve biyolojik davranış kod matriksi. 
 

 
Örnek A Örnek B Örnek C 

Temel hücre türü 8140 9000 9370 
5. basamaklı biyolojik 
davranış kodu 

   

/0 Benign 8140/0 Adenom, NOS 9000/0 Brenner tümörü, NOS 9370/0 
  (C56.9)  

/1 Benign ya da malign 
olduğu bilinmeyen 

8140/1 Bronşiyal adenom 9000/1 Brenner tümörü, sınır 
malignite (C56.9) 

9370/1 

/2 In situ; non invaziv 8140/2 In situ adenokarsinom 9000/2 9370/2 
/3 Malign, primer 8140/3 Adenokarsinom, NOS 9000/3 Malign Brenner 

tümör (C56.9) 
9370/3 

/6 Malign, metastatik* 8140/6 Adenokarsinom, 9000/6 9370/6 
 metastatik   

/9 Malign, primer ya da 8140/9 9000/9 9370/9 
 metastatik olduğu bilirsiz  

 

*Kanser kayıtçılarınca kullanılmaz . 
 

4.3.4 Histolojik derecelendirme ve farklılaşma 
kodu (6. basamak) 

KURAL G. Tanısal bildirimde ayrıntıları belirtilen 
en yüksek derece ya da diferansiyasyon kodunu 
uygulayınız. 

ICD-O/UHS-O, morfoloji kodunun 6'ıncı basamağı, 
tablo 21’de listelenen malign neoplazmların derece 
ya da diferansiyasyonunu bildiren tek basamaklı bir 
sayı içermektedir. Yalnızca malign tümörler 
derecelendirilmektedir. 

Tüm dünyada, tümörlerin derecelendirme uygulaması 
patoloji uzmanları arasında büyük ayrım 
göstermektedir ve birçok malign tümör rutin olarak 
derecelenmemektedir. Tablo 21'de listelenmiş olan 
derecelendirme kodunda, I. den IV.'de kadar olan 
dereceleri belirtmek için, sırasıyla 1'den 4'e kadar 
olan kod rakamları kullanılmıştır. 

Diferansiyasyon derecelerini belirten sözcükler ayrı 
bir sütunda toplanmıştır. 

Diferansiyasyon, bir tümörün köken aldığı nor- 
mal dokuya göre, ne ölçüde çok ya da az ben- 
zerlik taşıdığının gösterilmesidir. Patologlar 
tarafından kullanılan tanımlayıcı sözcükler ara- 
sında büyük ayrımlar göze çarpmaktadır. 
Diferansiyasyon derecesini belirtmek için genelde "iyi 
diferansiye", "orta diferansiye" ve "az 
diferansiye" gibi sözcükler kullanılmakta ve bunlar 
da yaklaşık olarak I, II ve III derecelerine karşılık 
gelmektedir. "Ayrımlaşmamış / andiferansiye " ve 
"anaplastik" terimleri ise genelde derece IV’de 
karşılık gelmektedir. Bu nedenle “skuamöz 
hücreli karsinom, derece II” ve “"orta derecede 
diferansiye skuamöz hücreli karsinom” tanısı 
8070/32 morfoloji koduna kodlanmış olacaktır. 

 
 

Tanı iki ayrı ayrı derecelendirme ya da 
diferansiyasyon değerine işaret ediyor ise bu 
durumda derecelendirme kodu olarak büyük olan 
değerin kullanılması önerilemektedir. Böylece, "az 
diferansiye olanlarla birlikte, orta derecede 
diferansiye skuamöz hücreli karsinom" için 
derecelendirme kodu "3" uygun olur. Verilen tam 
kodlama ise bu durumda 8070/33 olacaktır. 

Tablo 21. Histolojik derecelendirme ve diferansiyasyon için 6 
basamak kod. 

 
 

Kod 
 

 

1 Derece I İyi diferansiye 
Diferansiye, NOS 

 
2 Derece II Orta düzeyde diferansiye 

Orta düzeyde iyi diferansiye 
İntermediyer diferansiye 

 
3 Derece III Az diferansiye 

 
4 Derece IV “Undifferentiated” / andiferansiye 

Anaplastik 
 

9 Derece ve diferaniyasyonu belirelenemeyen 
 

 

 

Eğer bir tanı, derece ve diferansiyasyon konusunda 
bilgi içeriyorsa, derecelendirme kodları ICD-O/ UHS- O  
dizinindeki bütün malign neoplazmlara uygulanabilir. 
Örneğin, "anaplastik skuamöz hücreli karsinom" 
tanısının tam olarak kodlanması, 8070/3 morfoloji 
koduna "4" derecelendirme kodunun eklenmesini 
gerektirir. Sonuçta, ortaya çıkan toplam kodlama, 
şöyledir: 8070/34. 

Bu tanıyı 8070/39 morfoloji kodu ile kodlamak yanlış 
olur, çünkü o durumda derece göstergesi eksik 
bırakılmış olacaktır. 
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Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da şudur: 
"Anaplastik", "iyi diferansiye" ve "az diferansiye" 
gibi sözcükler, neoplazmlar için yaklaşık 15 teri- 
min ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır. Bu sayıya 
lenfomalar için kullanılan sözcükler dahil değildir. 
Örneğin: "malign teratom, anaplastik" (9082/34), 
"retinoblastom, diferansiye" (9511/31) ve "foliküler 
adenokarsinom, iyi diferansiye" (8331/31). 

Kodlayıcılar, örneklerde gösterildiği biçimiyle, uygun 
morfoloji kodunu, yine uygun derecelendirme kodu 
ile birlikte kullanmalıdır. 

Hematopoetik fenotip kod 

Aynı 6'ıncı basamak sütunu, ayrıca lösemi ve 
lenfomaların hücre kökenini “lineage” de belirtmek 
üzere kullanılabilir (Bk. Tablo 22). Bu durum özellikle 
ICD-O/UHS-O, 3. baskıya göre kodlanan verilerin 2. 
baskıya göre kodlanan verilerle karşılaştırılmasında 
yarar sağlar. ICD-O/ UHS-O 3. baskının lenfomalar 
ile ilgili bölümünde (Bölüm 3.12) belirtildiği gibi, hücre 
kökeni “lineage” dört basamaklı histoloji koduna 
bakarak çıkarsanabilmekte ve ek bir derece ya da 
diferansiyasyon koduna (6'ıncı basamağa) gerek 
kalmamaktadır. 

Bununla birlikte, kimi kayıtçılar bu ek basamağı 
kaldırmayarak, tanının imünolojik verilerle des- 
teklendiği olguları belirtmeyi isteyebilmektedir. Böyle 
durumlarda, immünofenotip kodu, "iyi diferansiye / 
ayrımlaşmış" ya da "derece III" gibi diğer tanısal 
derece ve diferansiyasyon terimlerine göre öncelik 
kazanmaktadır. 

Tablo 22. Lenfoma ve lösemilerın immunofenotipini tanımla- 
mak için kullanılan 6 basamak kod. 

 
 

 
Kod 

 
5 T-hücresi 
6 B-hücresi Pre-B 

B-prekürsör 
7 “Null” hücre 

Non-T-non B 
8 NK hücre 

“Naturel killer” hücre 
9 Hücre türü, belirlenemeyen 

Neoplazmalar için bazı terimler, bazı bölgelerde 
veya doku türlerindeki orijine işaret etmektedir. 
Örnekler Tablo 23'de verilmiştir. Bu tür terimlerin 
kodlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, uygun 
olduğu durumlarda gerek morfoloji sayısal dizini, 
gerekse alfabetik dizinde parantez içinde bir 
topografi kodu eklenmiştir. Kimi zaman da, 
topografi kodu 3-basamaklı başlıkta yer almakta ve 
bu başlık altında görülen bütün terimler için geçerlik 
taşımaktadır. 

"Bazal hücreli karsinom" için (Tablo 23), deri (C44.-
9) kodu verilerek, 4. basamak açık bırakılmaktadır. 
Ondalık noktanın ardından bir altçizgi (-) konulması, 
altbölge kodlarının varlığını gösterir. Bildirilen bölge 
için uygun 4. basamak sayısı buraya eklenmelidir. 

Kodlama yapan kimse, spesifik altbölge kodları 
için sayısal dizine ya da alfabetik dizine bakma- 
lıdır. Örneğin, yüzdeki bir bazal hücreli karsinom, 
C44.3 (yüzün derisi) bölge kodu alacaktır. Koldaki 
aynı tür karsinom ise C44.6 (kol derisi) kodunu 
alacaktır. Benzer biçimde, "meninjiyom"u izleyen 
topografi kodunda (C70.-) 4. basamak açık bırakıl- 
mıştır, çünkü tutulan bölge "serebral meninks" 
(C70.0), "spinal meninks" (C70.1) ya da "meninks, 
NOS" (C70.9) olabilir. 

Tanıda topografik bölge belirtilmemişse, bir 
morfoloji terimine bağlı olan topografi kodu 
kullanılabilir. Tümörlerin sıklıkla birden çok organ ya 
da topografik bölgede ortaya çıkması nedeniyle, 
pekçok morfoloji terimi için belli bir topografi kodu 
saptanmamıştır. Örneğin, "adeno- karsinom, NOS", 
çeşitli farklı organlarda primer olarak görülebildiği için, 
belli bir topografi kodu belirlenmemiştir. 

 
Bir tanıda, belirtilen bölgenin, bölge ilişkili topografi 
kodunun belirttiği bölgeden farklı olması 
durumuyla da karşılaşılabilir. Örneğin, bazal hücre 
karsinomu deri dışında başka bölgelerde de ortaya 
çıkabilir. Farklı bir primer bölge verildiğinde, ICD-O 
dizinindeki topografi kodu görmezden gelinerek, 
tanıdaki topografiye öncelik verilmelidir. Örneğin, 
"invaziv duktal 

   karsinom"  biçimindeki  morfoloji  terimine  C50.- 
(meme) topografi kodu  eklenir,  çünkü  memede 

4.3.5 Bölge ilişkili morfoloji terimleri 
 

KURAL H. Tanıda bir topografik bölge belir- 
tilmediği zaman, sunduğumuz topografi ko- 
dunu kullanınız. Ancak bu topografi kodu, 
tümörün başka bir bölgeden 
kaynaklandığının bilindiği durumlarda dikkate 
alınmamalıdır. 

gelişen bir karsinom türü için genelde bu terim 
kullanılır. Bununla birlikte, eğer "infiltre duktal 
karsinom" terimi pankreasta gelişen bir primer 
karsinom için kullanılıyorsa, kodlayıcılar önerilen 
meme topografi kodunu görmezden gelerek, bunun 
yerine uygun olan C25.9 (pankreas, NOS) kodunu 
kullanmalıdır. 
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Tablo 23. Bölge ilişkili morfoloji terimlerine örnekler. 
 

ICD-O/UHS-O 
Morfoloji Terim (Primer bölge) Diğer pirimer bölgeler 

 

9510/3 Retinoblastom C69.2 Retina - 
  

8170/3 Heaptosellüler karsinom C22.0 Karaciğer -  

8090/3 Bazal hücreli karsinom C44.- Deri C51.- Vulva 
    C60.- Penis  
    C63.2 Skrotum  
    C61.9 Prostat  

9530/0 Meninjiyom C70.- Meninksler -   
938- 948 Gliyomlar C71.- Beyin C72.0 Spinal kord  

8500/3 İnvaziv duktal karsinom, NOS C50.- Meme C07.9 Parotis bezi  

    C08.- Tükrük bezi  
    C25.- Pankreas  
    C61.9 Prostat  

8470/3 Müsinöz kistadenokarsinom, NOS C56.9 Ovaryum C25.- Pankreas  
    C34.- Akciğer  

 

Morfoloji terimlerine bağlanan bölge-ilişkili topo- 
grafi kodlarının, belli neoplazmlar için, olağan 
köken bölgesini gösterdiği unutulmamalıdır. 

Çok görülmemesine karşın, uç bir örnek düşünür- 
sek, "böbrek osteosarkomu"’nda, kayıtlar titiz 
biçimde taranarak bu olgunun bir kemik kanserinin 
böbreğe metastazı olma olasılığı elendikten sonra, 
kullanılması gereken kod (C64.9) şeklindeki böbrek 
topografi kodu olmalı, "ke  mik,  NOS" (C41.9) kodu 
yeğlenmelidir. 

Böbreğe metastaz yapan bir kemik kanseri 
(osteosarkom) ise C41.9 (kemik), 9180/3 
(osteosarkom) şeklinde kodlanacaktır. 

Pseudo-topografik morfoloji terimleri 
Kimi neoplazmların bölgeye spesifik görüntüsü veren 
adlarına karşın, kaçınılmaz biçimde o bölgelere 
kodlanmaları gereken antiteler olmadığı görülür. 
Örneğin, "safra duktusu karsinomu" (8160/3), 
sıklıkla gerek karaciğerin intrahepatik safra 
duktuslarında (C22.1), gerekse ekstrahepatik safra 
duktuslarında (C24.0) görülen spesifik bir histolojik 
tür olduğu için, otomatik olarak C24.0 biçiminde 
kodlamaktan kaçınmak gerekir. 

Minör tükrük bezleri neoplazmları, oral kavite ve 
komşu organların herhangi bir yerinde bulunabilir ve 
"adenoid kistik karsinom", "malign mikst tümör" ve 
"adenokarsinom, NOS" gibi birçok histolojik türü 
içerirler. Dolayısıyla, "minör tükrük bezi karsinomu" 
için ayrı bir morfoloji kodu da yoktur. Ağız ve oral 
kavitede görülen her tür adenokarsinom minör tükrük 
bezi kökenli düşünüldüğünden, "sert damak minör 
tükrük bezi adenoid kistik karsinomu" gibi bir tanıdaki 
"minör 

tükrük bezi" sözcükleri dikkate alınmamalıdır. Bu 
örnekteki "adenoid kistik karsinom” (8200/3), "sert 
damak" (C05.0) topografik bölgesine kodlanmalıdır. 
Eğer tanıda, örneğin "minör tükrük bezi 
adenokarsinomu" gibi herhangi bir köken bölgesi 
belirtilmiyorsa, "minör tükrük bezi, NOS" tanımını da 
kapsayan oral kavite topografi kodu (C06.9) 
kullanılmalıdır. 

4.3.6 Kural “I” yoktur 
ICD-O 3’de Kural “I” yoktur ve bu bilinçli olarak 
yapılmıştır. ICD-O 2 kuralları sayısaldır. ICD-O 3 
kuralları ise alfabetiktir. ICD-O 3 editörleri gerek- 
sizliğine inandıkları için, ICD-O 2’deki “Kural 1 (bir)” 
ve ICD-O 3’deki “Kural I (harf i)” de olduğu gibi, 1(bir) 
ve I (i harf) arasında, her hangi bir karışıklığı önlemek 
için “Kural I” ICD-O 3’den çıkarılmıştır. 

4.3.7 Bileşik morfoloji tanıları 

KURAL J. Eğer aradığınız bileşik terim ICD-O/ 
UHS-O'da sıralanmamışsa, terimdeki sözcük- 
lerin yerini değiştirerek yeniden bakınız. 

Kimi tümörlerin birden çok histolojik görüntüsü vardır. 
ICD-O'da bunların en yaygın olanları sıralanmıştır. 

Örnekler: "mikst adenokarsinom ve skuamöz 
hücreli karsinom" (8560/3), "papiller ve folliküler 
adenokarsinom" (8340/3), ve "mikst bazal- 
skuamöz hücre karsinomu" (8811/3). 

"Fibromiksosarkom" bileşik terimi ICD-O/UHS-O'da 
8813/3 kodu ile gösterilmiş olmasına karşın, 
"miksofibrosarkom" terimine yer verilmemiştir. Bu 
terim birincisi ile aslında aynı olup, yalnızca söz- 
cüklerin sıralanışı değişmiştir. Başka bir deyişle, yine 
8813/3 biçimine kodlanması gerekir. 
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Demek ki, birleşik bir terimin aranılan versiyonu ICD-
O/UHS-O dizininde bulunamazsa, sözcüklerin 
“kökleri” yer değiştirilerek diğer versiyonları için de 
dizine bakmak “danışmak” gerekiyor. 

4.3.8 Multipl morfoloji terimli bir tanının 
kodlanması 

KURAL K. Tanıdaki terimlerin tümünü içeren tek 
bir kod yoksa ve tek tümör tanısı farklı kod 
numaralı iki niteleyici sıfat taşıyorsa, sayıca 
büyük olan kod numarasını seçiniz. 

Değişik bir kodlama güçlüğü de, tek bir neoplazmın 
farklı kodlara sahip değişik iki niteleyici sıfat ile ta- 
nımlandığı durumlarda ortaya çıkar. Bunun bir ör- 
neğini "transitional hücreli epidermoid karsinom" 
deyiminde görüyoruz. Bu deyim iki farklı karsinom 
türünü tanımlamıyor; her iki hücre tipinden öğeler 
içeren tek bir neoplazmı tanımlıyor. 

"Transitional hücre karsinomu, NOS" için 8120/3 
kodlaması; "epidermoid karsinom, NOS" için 8070/3 
kodlaması yapılır. Bütün tanısal öğeleri kapsayan tek 
bir kod bulunmadığı durumlarda, “sayısal bakımdan 
daha yüksek olan kodu kullanmalıdır” ilkesine uygun 
olarak, kodlayıcı bu örnekte 8120/3 kodunu 
seçmelidir. Çünkü, sayısal bakımdan yüksek olan kod 
genelde daha spesifik olur. 

4.4. Multipl primer neoplazmlar 

Multipl neoplazmlar çeşitli kodlama güçlüklerine yol 
açar. Şunları sayabiliriz: 

1. Değişik topografik bölgelerde iki ya da daha 
çok sayıda birbirinden farklı neoplazm. 

2. Multipl tümörlerle belirli olan kimidurumlar. 
3. Lenfomalar: bunlar çoğu zaman tanıda multipl 

lenf düğümü ya da organ içerirler. 
4. Aynı bölgede ortaya çıkan farklı morfolojide iki 

ya da daha çok sayıda neoplazm. 
5. Tek neoplazm olmakla birlikte, multipl bölge 

içeren ve kökeni kesin olarak belirlenemeyenler. 

Multipl tümörler değişik kayıtlarda, değişik biçimde 
tanımlanmaktadır ve sorunların tümü için burada 
özgün “spesifik” çözümler önermemiz olanak dışıdır. 

IARC çalışma grubunun, uluslararası insidans 
raporlarında kullanılacak multipl neoplazm ta- nım 
önerileri 1995’de yayınlanmış, 2000 yılında 
güncellenmiştir (www.iacr.com.fr/multprim.pdf). 

 
ICD-O/ UHS-O, 3. baskının ilk baskısı (2000 yılı) 
sonrasında, IARC/IACR kuralları 2004 (28) yılında 
yeniden güncellenmiş olup aşağıda 
verilmektedir: 

1. İki ya da daha çok sayıda primer kanserin 
varlığının belirlenmesi, zaman boyutundan 
bağımsızdır. 

2. Primer kanser terimi, birincil bir bölge ya da 
dokudan kaynak alan ve bir yayılma, nüks ya da 
metastaz sonucu olmayan anlamındadır. 

3. Tek ya da birkaç organ ya da dokudan kaynak 
alan yalnızca tek bir tümör tanımlanacaktır. 
Tümör bölgesi ICD-O 1. baskıya da (ICD-9) 
tarafından kodlanan tümörlerde, bir organ ya da 
bölge topografi kodunun üç-karakterli kate- 
gorisi ile tanımlanır. Kimi kod kümelerinin kap- 
sam alanı içinde olan bölgeler, multipl tümörleri 
tanımlamak açısından tek bir organ sayıl- 
maktadır. 

Bu topografi kod grupları Tablo 24'de göste- 
rilmiştir. Multifokal tümörler başka bir deyişle, 
örneğin mesane gibi, aynı primer bölge ya da 
dokudan kaynaklanan öteki primer kanserlerde 
görüldüğü kadarıyla süreklilik ilişkisi içinde 
olmayan, ayrık nitelikli kitleler tek bir kanser sayılır. 

4. Yukarda ayrıntılarını verdiğimiz 3. Kuralın 
uygulanmayacağı iki durum vardır: 

a. Birçok ayrı organı tutma potansiyelindeki 
sistemik (ya da multisentirik) kanserler her 
birey için yalnız bir kez sayılır. Bunlar Kaposi 
sarkomu (Tablo 2, grup 15) ve hematopoetik 
sistem tümörleridir (Tablo 25, grup 8-14). 

b. Farklı morfolojisi olan neoplazmlar, aynı 
anda ve aynı bölgede tanı alsalar bile, 
multipl kanserler gibi işlem görmelidirler. 

Eğer morfolojik tanılar Tablo 2’deki kategorilerden 
birine denk gelirse ve aynı primer bölgeden gelişmiş 
ise, multipl primer tümörleri saymak için, aynı 
morfolojide oldukları kabul edilir. 

Eğer morfolojik tanılar Tablo 2’deki kategorilerden iki 
ya da daha fazlasına denk gelir ise, aynı bölgede 
olsalar bile, morfolojinin farklı olduğu kabul edilir ve 
2 ya da daha çok olgu olarak sayılır. 

Tablo 25’de bir histolojik gruba denk gelen, farklı 
histolojiler içeren tek bir tümör, ICD-O/UHS-O 
morfoloji kodunun sayısal en yüksek değeri kul- 
lanılarak tek bir olgu olarak kaydedilir. 

Bununla birlikte, eğer bir morfoloji (grup (5),(17) 
ve (20) spesifik “özel” değilse ve spesifik “özel” 
morfoloji elde edilebiliyor ise, olgu spesifik “özel” 
histolojisi ile rapor edilmelidir ve non-spesifik 
“özel olmayan” tanısı gözardı edilmelidir. 
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Tablo 24. Multipl kanserler tanımı içinde olup tek bölge olarak kabul edilenlerin topografik kodları. 

 

ICD-O/UHS-O 
2. / 3. Baskı 

Terim Eğer tanı değişik zamanda ise ilk tanının kodunu kullanınız 
Eğer tanı eş zamanlı ise aşağıda verilen kodu kullanınız 

 

C01 
C02 

 
Dil kökü 
Dil, diğer ve spesifiye edilemeyen bölgeler 

 
 

C02.9 
 
C00 
C03 
C04 
C05 
C06 

 
Dudak “Lip” 
Dişeti “Gum” 
Ağız Tabanı 
Damak 
Ağız, diğer ve spesifiye edilemeyen bölgeler 

 
 
 
 
 
 

C06.9 
 
C09 
C10 
C12 
C13 
C14 

 
Tonsil / bademcik 
Orofarinks 
Piriform sinus 
Hipofarinks 
Diğer ve iyi tanımlanmamış dudak, ağız boşluğu ve farinks bölgeleri 

 
 
 
 
 
 

C14.0 
 
C19 
C20 

 
Rektosigmoid bileşke 
Rektum 

 
 

C20.9 
 
C23 
C24 

 
Safra kesesi 
Safra yolları, diğer ve spesifiye edilemeyen bölümler 

 
 

C24.9 
 
C33 
C34 

 
Trakea 
Akciğer bronşları 

 
 

C34.9 
 
C40 
C41 

 
Ekstremite, kemik, eklem ve eklem kıkırdağı 
Diğer ve spesifiye edilemeyen bölgeler, kemik, eklem ve eklem kıkırdağı 

 
 

C41,9 
 
C65 
C66 
C67 
C68 

 
Renal pelvis 
Üreter 
Mesane 
Diğer ve spesifiye edilemeyen üriner organlar 

 
 
 
 

C68.9 
 
 
 

Kayıtlar değişik kurallar izliyor olabilirse de, “Beş 
kıtada kanser” (30) gibi bir konuda uluslararası 
verinin (datanın) karşılaştırılabilmesi için, tüm 
ülkeler uluslararası multipl primer kuralına 
uymalıdır. 

 
Örneğin ABD'ndeki kayıtların büyük çoğunluğu 
“Surveillance, Epidemiology and End Results” 
(SEER) Programı (31) kurallarını izlemektedir. 
Ayrıntılı kurallar, SEER “Program Code Manual” 
(31) adlı el kitabında gösterilmektedir. 

 

Bu program, tanının ne zaman konulmuş olduğu- 
nu da dikkate alıyor ve ayrıca örneğin kolonun her 
bölümünü ayrı bir bölge sayıyor. Oysa IARC, 
kolonon tümünü tek bir bölge kabul etmektedir. 

Histoloji açısından da, SEER bir bölgede görül- 
düğü belirtilen her üç-basamaklı morfolojik türü, bir 
kanser kabul ederken, IARC kılavuzu "farklı" his- 
toloji kavramını tanımlamak için Tablo 25'de özet- 
lenen geniş kümeleri kullanmaktadır. 

 
“The SEER Program Code Manual” solid tümörler 
ile lenfoma ve lösemilerin multipl kombinasyonla- 
rını belirleyip tanımlamak amacı ile 100 sayfalık 
tartışma ve kurallar içeriyor. 

 
Bu durumda, her kayıt merkezi, multipl tümör- 
leri nasıl ele alacakları konusunda izleyecek- 
leri kuralları belirleyerek, verilerini sunarken 
bunu da ayrıca özetlemelidir. 
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Tablo 25. Multipl tümör tanımı amacı için histolojik olarak “farklı” olduğu kabul edilen malign neoplazmlar (Berg, 1996)(29). 

 
Grup ICD-O/UHS-O Morfoloji 

 
Karsinomlar 
1. Skuamöz ve değişici epitel hücreli karsinom 8051-8084, 8120-8131  
2. Bazal hücreli karsinomlar 8090-8110 
3. Adenokarsinomlar 8140-8149,  8160-8162,  8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 
  8940-8941   
4. Diğer spesifik karsinomlar 8030-8046,  8150-8157,  8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 
  8580-8671   
(5.) Spesifiye edilemiyen karsinomlar (NOS) 8010-8015, 8020-8022, 8050 
6.  Sarkomlar ve yumuşak doku tümörleri 8680-8713,  8800-8921,  8990-8991,  9040-9044,  9120-9125, 9130-9136, 
 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582 
7.  Mezotelyoma 9050-9055 

 
Hematopoetik ve lenfoid doku tümörleri  
8.  Miyeloid 9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987 
9.  B-hücreli neoplazmlar 9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833,  9836, 
 9940 
10. T-hücreli NK- hücreli neoplazmlar 9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948 
11. Hodgkin lenfoma 9650-9667 
(12.) Mast-hücreli tümörler 9740-9742 
13. Histiyosid ve aksesuar lenfoid hücreler 9750-9758 
(14.) Belirlenemeyen “unspecified” tipler 9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 
 9960, 9970, 9975, 9989 
15. Kaposi sarkomu 9140 
16. Diğer belirlenen “specified” kanser türleri 8720-8790,  8930-8936,  8950-8983,  9000-9030,  9060-9110, 9260-9365, 
 9380- 9539 
(17.) Belirlenemeyen “unspecified” kanser türleri 8000-8005 

 
4.5 Tanının temelleri 

 
ICD-O/UHS-O 1. baskısı, mikroskopik onay elde 
edilemeyen durumlarda, neoplazm tanılarının 
kaydedilmesi için 9990/- kodunu içeriyordu. 
Bununla birlikte, kayıt merkezlerinin büyük ço- 
ğunluğunun, bunları kullanmadığı saptanarak, 
bu bölüm çıkartılmıştır. 

 
Çeşitli tümörlerin morfolojisi konusunda, histolo- 
jik inceleme olmaksızın da oldukça güvenilir 
düzeyde veri saptamak olanaklıdır. Örneğin, 

 
retinoblastom ya da Kaposi sarkomunda oldu 
ğu gibi. Bu nedenle, tanının nasıl konulduğu ko- 
nusunun  açıklığa  kavuşturulması  bakımından, 
morfoloji kodundan değişik, bir değişken kulla- 
nılması öneriye değer. 

 
Genel kullanımda birçok "tanı temeline dayalı" 
kodlar bulunduğunu görürüz. IARC (32) ve IACR 
(28) kayıtlara geçirmek için "tanının en geçerli 
temeli" olarak aşağıdaki kodları önermektedir 
(Tablo 26) 

 

Tablo 26. IARC-IACR temelli tanısal kodlar. 
 

Kod Tanımlama Ölçütler 
 

10 Ölüm sertifikaları. Yalınız ölüm sertifikalarından sağlanan bilgiler 
 

Non-mikroskopik 
1 Klinik 
2 Klinik inceleme 

 
4 Spesifik tümör belirteçleri 

 
Mikroskopik 

 
Ölümden önceki tanı, fakat aşağıdakileri içermeyen (Kodlar 2-7) 
Tüm tanısal teknikler, X ışını, endoskopi, görüntüleme, USG, eksploratris cerrahi 
(Örneğin laporatomi) ve otopsi, doku tanısı olmaksızın. 
Tümöre özgü biyokimyasal ve / ya da immunolojik belirteçler 

 
5 Sitoloji Primer ya da sekonder bölgenin hücre incelemesi, endoskopik ya da ince iğne sıvı 

aspirasyonu; (FNA) aynı zamanda, periferik kan ve kemik iliğinin mikroskopik incelenmesi. 
6 Metastazın histolojisi Otopsi dokusu da içinde olmak üzere, metastatik dokunun histolojik incelenmesi. 
7 Primer tümörün histolojisi Primer tümörden sağlanan dokunun histolojik incelenmesi, tüm kesme teknikleri ve 

kemik iliği biyopsileri; aynı zamanda, otopsiden sağlanan primer tümör dokusu. 
9 Bilinmeyen  
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Bu kodlama şeması, /6 (ve /9) davranış kodunu 
kanser kayıtlarında gereksiz kılarak (Biyolojik Dav- 
ranış bölümündeki tartışmaya bkz: 4.3.2- 4.3.3), 
bir metastaz ya da primer bölgeden histolojik ola- 
rak da tanılandırılan tümörler arasında, bir ayrım 
yapılmasını da ayrıca sağlıyor. 

 

ABD’ndeki kayıt merkezlerinin büyük çoğunluğu, 
“The North American Association of Central Can- 
cer Registries” (33) tarafından benimsenen kodları 
kullanır. Bu kodlar, tanının mikroskopik, sitolojik, 
radyolojik ya da klinik bilgilere dayandırılıp da- 
yandırılmadığını da belirlemektedir. 

 
 

4.6 Merkez sinir sistemi (MSS) tümörleri için DSÖ 
derecelendirme “grade” sistemi ve ICD-O/UHS-O 
derece “grade” kodları 

 

DSÖ, 1993 yılında MSS tümörleri için bir malignite 
ölçeği geliştirmişti (34, 35). 

 

Buna göre, derece I tümörler en az agresif, derece 
IV tümörler ise en çok agresif olma niteliğini taşır- 
lar. Bu durum spesifiye edildiğinde, Tablo 27’de 

gösterilen uygun ICD-O/UHS-O histoloji ve biyo- 
lojik davranış kodlarını seçmekte yardımcı olabilir. 
Bu tür bir derecelendirme, ICD-O/ UHS-O diferan- 
siyasyon ve derece kodu (6’ıncı basamak) ile 
aynı şey değildir. 
DSÖ derecelendirme sistemi, eğer tümör derece- 
si bir patoloji uzmanı tarafından belirtilmemişse, 
prognozu saptama ve tümörü evrelendirme ama- 
cıyla uygulanır. 

 

Eğer ICD-O/UHS-O 6’ıncı basamak derece / dife- 
ransiyasyon kodu MSS tümörleri için kullanılacak- 
sa, kodlayıcı belirtilen DSÖ derecelendirmesinden 
çok, örneğin düşük derece ve anaplastik gibi 
tanıda yer verilen terimleri ön plana çıkarmalıdır. 
Çoğu zaman derecelendirme sözcüklerle belirtile- 
meyeceğinden, bu olgular ICD-O/UHS-O derece 
ve diferansiyasyonu için 9 olarak kodlanmalıdır. 

 

Ek olarak, benign davranış ( / 0) ve benign ya 
da malign olduğu belirsiz ( / 1 ) değerleri, ICD-O/ 
UHS-O tarafından saptanmış derecelendirme kod- 
ları değildir. Eğer benign ve belirsiz olgular kayıt- 
lara alınacaksa, ICD-O 6’ıncı basamağı 9 olarak 
kaydedilmelidir. 
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Tablo 27. Devam 

 

Kodlanmış tümör türü DSÖ ICD-O/UHS-O ICD-O/UHS-O 
 Derece Kod Biyolojik Davranış Kodu 

(5. basamak) 

 
Nöronal / gliyal tümörler 
Gangliyositom 

 
 

I 

 
 

9492 

 
 

0 
Gangliyogliyom I-II 9505 1 
Anaplastik gangliyogliyom III 9505 3 
Desmoplastik infantil astrositom ve gangliyogliyom I 9412 1 
Disembryoplastik nöroepitelyal tümör (DNET) I 9413 0 
Santral nörositom II 9506 1 
Ekstraventriküler nörositom II 9506 1 
Serebellar liponörositom II 9506 1 
Spinal kord paragangliyomu I 8680 1 
Papiller gliyonöronal tümör I 9509 1 
IV. Ventrikül rozet yapan gliyonöronal tümörü I 9509 1 

Pineal tümörler    

Pineositom II 9361 1 
Pineal parankimal tümör, orta derece diferansiye II-III 9362 3 
Pineoblastom IV 9362 3 
Pineal bölgenin papiller tümörü II-III 9395 3 

Embriyonel tümörler 
Meduloblastom 

 
IV 

 
9470 

 
3 

Merkez sinir sistemi “MSS” primitif 
nöroektodermal tümörü “PNET” 

 
IV 

 
9473 

 
3 

Atipik teratoid/rabdoid tümör IV 9508 3 

Kraniyal ve spinal sinir tümörleri 
Schwannoma 

 
I 

 
9560 

 
0 

Nörofibrom I 9540 0 
Perinörom I-III 9571 0,3 
Malign periferik sinir kılıfı tümörü (MPNST) II-IV 9540 3 

Meninjiyal tümörler    

Meninjiyom, NOS I 9530 0 
Atipik meninjiyom II 9539 1 
Anaplastik (malign) meninjiyom III 9530 3 
Papiller meninjiyom III 9538 3 
Hemanjiyoperisitom, NOS II 9150 1 
Anaplastik hemanjiyoperisitom III 9150 3 
Hemanjiyoblastom I 9161 1 

Sella bölgesi tümörleri    

Kraniyofarinjiyoma I 9350 1 
Nörohipofiz granüler hücreli tümörü I 9582 0 
Pituisitoma I 9432 1 
Adenohipofiz iğsi hücreli onkositomu I 8290 0 
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Topografi 
 
 

Not: C00-C80.9 kategorisindeki neoplazmlar, geliştiği yer belli olan tümörlerdir. Sınırları iki ya da daha çok 
subkategori ile örtüşenler ve kökeni belirsiz olan tümörler “8” ile belirtilmiştir. Örneğin, servikotorasik özofagus 
neoplazmları C15.8 dir. 

 
 
 
 
 

C00-C14 DUDAK, ORAL 
KAVİTE VE FARİNKS 

 
C00 DUDAK (dudak derisi C44.0 dışında) 

 
C00.0 Eksternal üst dudak 

Üst dudak vermiliyon sınırı 
Üst dudak, NOS (üst dudak derisi 
dışında C44.0) 

 
C00.1 Eksternal alt dudak 

Alt dudak vermiliyon sınırı    
Alt dudak, NOS (alt dudak derisi 
dışında C44.0) 

 
C00.2 Eksternal dudak, NOS 

Dudak vermiliyon sınırı, NOS 
 

C00.3 Üst dudak mukozası, NOS 
Üst dudak, frenulum, NOS 

Üst dudak iç yüz, NOS 
 

C00.4 Alt dudak mukozası, NOS 
Alt dudak, frenulum, NOS 

Alt dudak iç yüz, NOS 
 

C00.5 Dudak mukozası NOS 
Dudak iç yüzü, NOS 
İç dudak, NOS 

Dudak, frenulum, NOS 
“Frenulum labii”, NOS 

 
C00.6 Dudak, komissur 

Labial komissur “bileşke” 
 

C00.8 Dudak, örtüşen lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 
 

C00.9 Dudak, NOS (Dudak derisi dışında C44.0) 

 
C01 DİL TABANI “DİL KÖKÜ” 

 
C01.9 Dil tabanı “dil kökü”, NOS 

Dil tabanının dorsal yüzü 
Dilin 1/3 “posteriyör” “arka” bölgesi 
Posteriyör dil, NOS 
Dil kökü 

 
 
 

C02 DİĞER VE SPESİFİYE EDİLEMEYEN 
DİL BÖLGELERİ 

 
C02.0 Dil dorsal yüzeyi, NOS 

Dil 2/3 anteriyör, dorsal yüzey 
Dil orta çizgi 
Dil anteriyör, dorsal yüzey 

 
C02.1 Dil sınırları 

Dil ucu 
 

C02.2 Dil ventral yüzeyi, NOS 
Dil 2/3 anteriyör, ventral yüzey 
Dil frenulumu 
Anteriyör dil, ventral yüzey, NOS 

C02.4 Lingual tonsil C02.8  

Dil ile örtüşen lezyon 
(bkz. bölüm 4.2.6) 
Dil bileşke bölgesi “junctional zone” 

 
 
 

C02.9 Dil, NOS 
Lingual, NOS 
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C03.0 DİŞETİ “GUM” 

 
C03.0 Üst dişeti 

Maksiller jinjiva “gingiva” 
Üst alveoler mukoza 
Üst alveoler kıyı “ridge” mukozası 
Üst alveol 
Üst jinjiva 

 
C03.1 Alt dişeti 

Mandibuler jinjiva “gingiva” 
Alt alveoler “ridge” mukoza 
Alt alveoler kıyı “ridge” mukozası 
Alt alveol 
Alt jinjiva 

 
C03.9 Dişeti, NOS 

Jinjiva “gingiva”, NOS 
Alveoler mukoza, NOS 
Alveoler kıyı “ridge” mukozası 
Alveol, NOS 

Periodontal doku Diş 
oyuğu “tooth socket” 

 
 

C04 AĞIZ TABANI 
 

C04.0 Anteriyör ağız tabanı 

C04.1 Lateral ağız tabanı 

C04.8 Ağız tabanı, örtüşen lezyon 

C04.9 Ağız tabanı, NOS 

 
C05 DAMAK “PALATE” 

 
C05.0 Sert damak 

 
C05.1 Yumuşak damak, NOS (yumuşak 

damak nazofaringeal yüzü dışında C11.3) 

C05.2 Uvula “küçük dil” C05.8

  Damak ile örtüşen 

lezyon 
Sert ve yumuşak damak bileşkesi 

 
C05.9 Damak “Palate”, NOS 

Ağız tavanı 
 
 

C06 AĞZIN DİĞER VE SPESİFİYE 
EDİLEMEYEN BÖLGELERİ 

 
C06.0 Yanak mukozası 

Bukkal mukoza 
İnternal yanak “yanak iç yüzü” 

C06.1 Ağız vestibülü 
Alveoler sulkus “oluk” 
Bukkal sulkus “oluk” 
Labial sulkus “oluk” 

 
C06. 2 Retromolar alan 

Retromolar üçgen 
Retomolar trigon 

 
C06.8 Ağız, diğer ve spesifiye edilemeyen 

bölgelerle örtüşen lezyon (bkz. bölüm 
4..2.6) 

 
C06.9 Ağız, NOS 

Bukkal kavite “ağız boşluğu” 
Oral kavite “boşluk” 
Oral mukoza 
Minör tükrük bezi, NOS (bkz. bölüm 
4.3.5) 

 
 

C07 PAROTİS BEZİ 
 

C07.9 Parotis bezi 
Parotis, NOS 

Stensen kanalı 
Parotis bezi kanalı 

 
 

C08 DİĞER VE SPESİFİYE 
EDİLEMEYEN BÜYÜK TÜKRÜK 
BEZLERİ 
Not: Minör tükrük bezlerinin neoplazmları 
anatomik bölgesine göre sınıflandırılmalıdır; 
eğer lokalizasyon belirtilmemişse, C06.9 
olarak sınıflandırılır. 

 
C08.0 Submandibuler bez 

Submaksiller bez 
Wharton kanalı 

Submaksiller bez kanalı 
 

C08.1 Sublingual bez 
Sublingual bez kanalı 

 
C08.8 Büyük tükrük bezleri ile örtüşen 

lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 
 

C08.9 Büyük tükrük bezleri, NOS  
Tükrük bezi, NOS (bkz. bölüm 4.3.5) 
(minör tükrük bezi dışında, NOS, C06.9) 

 
 

C09 TONSİL “BADEMCİK” 

C09.0 Tonsiller fossa “bademcik çukuru” 

C09.1 Tonsiller pili 
Faucial “Palatine” pili 
Glossopalatin fold “kıvrım” 
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C09.8 Tonsil ile örtüşen lezyon (bkz. bölüm 
4.2.6) 

 
C09.9 Tonsil, NOS (lingual tonsil C02.4 ve 

faringeal tonsil C11.1 dışında) 
“Faucial” tonsil 
Palatin tonsil 

 
 

C10 OROFARİNKS 
 

C10.0 “Vallecula”, “çöküntü” 

C10.1 Epiglot ön “aneriyör”  yüzeyi 

C10.2 Orofarinks yan “lateral” duvarı 
Mezofarinks yan duvarı 

 
C10.3 Orofarinks arka “posteriyör” 

Mezofarinks arka duvarı 
 

C10.4 “Branchial” yarık “cleft” 
(neoplazm yeri) 

 
C10.8 Orofarinks, örtüşen lezyon 

(bkz. bölüm 4.2.6 ) 
“Orofarinks, junctional bölge” 

 
C10.9 Orofarinks, NOS 

Mezofarinks 
“Fauces”, NOS 

 
 

C11 NAZOFARİNKS 
 

C11.0 Nazofarinks, süperiyör duvar 
Nazofarinks tavanı 

 
C11.1 Nazofarinks, posteriyör duvar 

Adeoid 
Faranjiyal tonsil 

 
C11.2 Nazofarinks, lateral duvar 

Rozenmüller çukuru 
 

C11.3 Nazofarinks, anteriyör duvar 
Yumuşak damak nazofarinjiyal yüzey 
Farinjiyal forniks 
Koana 
Nazal septumun posteriyör kenarı 

 
C11.8 Nazofarinks ile örtüşen lezyon (bkz. 

bölüm 4.2.6) 
 

C11.9 Nazofarinks, NOS 
Nazofarinjiyal duvar 

C12 PİRİFORM SİNÜS 
 

C12.9 Piriform “armutsu” sinüs 
Piriform sinüs 
Piriform fossa “çukur” 

 
 

C13 HİPOFARİNKS 
 

C13.0 Postkrikoid bölge 
Krikofarinks 
Krikoid, NOS 

 
C13.1 Ariya-epiglottik kabartının, 

hipofarinjiyal yüzü  
Ariyaepiglottik kabartı, NOS (Ariya- 
epiglottik kabartının larinjiyal yüzü dışında 
C32.1) 
Aritenoid kabartı 

C13.2 Hipofarinksin posteriyör duvarı 

C13.8  Hipofarinks ile örtüşen lezyon (bkz. 
bölüm 4.2.6) 

 
C13.9 Hipofarinks, NOS 

Hipofarinks duvarı 
Laringofarinks 

 
 

C14 DUDAK, ORAL KAVİTE VE 
FARİNKS İLE ÖRTÜŞEN VE İYİ 
TANIMLANMAMIŞ BÖLGELERİ 

 
C14.0 Farinks, NOS 

Farinjiyal duvar, NOS 
Farinks duvarı, NOS 

Farinksin lateral duvarı, NOS 
Farinksin posteriyör duvarı, NOS 
Retrofarinks 
Boğaz 

 
C14.2 Waldeyer halkası 

 
C14.8 Dudak, oral kavite ve farinks ile 

örtüşen lezyon (bkz. bölüm 4.2.6)    
Not: Orijin yeri tam olarak C00-C14.2 
kategorilerinden biri olarak belirlenemeyen 
dudak,oral kavite ve farinks neoplazmları) 

 

C15-C26 SİNDİRİM ORGANLARI 
 

C15 ÖZOFAGUS 
 

C15.0 Servikal özofagus 

C15.1 Torasik özofagus 

C15.2 Abdominal özofagus 
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C15.3 Özofagus, 1/3 üst bölüm 

Özofagus, 1/3 proksimal 

C15.4 Özofagus, 1/3 orta bölümü 

C15.5 Özofagus, 1/3 alt bölümü 
Özofagus, 1/3 distal 

 
C15. 8 Özofagus ile örtüşen lezyon (bkz: bölüm 

44.2.6) 
 
 
 

C16 MİDE 
 

C16.0 Kardiya, NOS 
Gastrik kardiya “mide kardiyası” 

Kardiyoözofageal bileşke 
Özofagogastirik bileşke 
Gastroözofageal bileşke 

 
C16.1 Mide fundusu 

Gastrik fundus 
 

C16.2 Mide korpusu 
Gastrik korpus 

 
C16.3 Gastrik antrum 

Mide antrumu 
Pilorik antrum 

 
C16.4 Pilor 

Pilor kanalı 
Prepilor 

 
C16.5 Mide küçük kurvatur, NOS 

(Sınıflandırılamayanlar C16.1 den C16.4'e) 
 

C16.6 Mide büyük kurvatur, NOS 
(Sınıflandırılamayanlar C16.1 den C16.4'e) 

 
C16.8 Mide ile örtüşen lezyon (bkz. 44.2.6) 

Mide anteriyör duvarı, NOS (Sınıflandırıla- 
mıyanlar C16.0 den C16.4'e dek.) 
Mide posteriyör duvarı,NOS (Sınıflandırıla- 
mıyanlar C16.0 den C16.4'e dek.) 

 
C16.9 Mide, NOS 

Gastrik, NOS 
 
 

C17 İNCE BARSAK 
 

C17.0 Duodenum 

C17.1 Jejunum 

C17.2 İleum (ileoçekal kapak dışında C18.0) 

C17.3 Meckel divetikülü (neoplazm bölgesi) 
 

C17.8 İnce barsak ile örtüşen lezyon 
(bkz: bölüm 4.2.6) 

 
C17.9 İnce barsak, NOS 

“Small bowel”, NOS 
 
 

C18.0 KOLON 
 

C18.0 Çekum 
İleoçekal kapak 
lleoçekal bileşke 

C18.1 Appendiks 

C18.2 Asenden kolon 
Çıkan kolon 
Sağ kolon 

 
C18.3 Kolon, hepatik fleksur 

C18.4 Transvers kolon 

C18.5 Kolon, splenikfleksur 

C18.6 Desendan kolon 
İnen kolon 
Sol kolon 

 
C18.7 Sigmoid kolon 

Sigmoid, NOS 
Kolonun sigmoid fleksuru 
Pelvik kolon 

 
C18.8 Kolon ile örtüşen lezyon 

(bkz. bölüm 4.2.6: S.37) 
 

C18.9 Kolon, NOS 
Kalın barsak (rektum dışında, NOS C20.9 
ve rektosigmoid bileşke C19.9) 
“Large bowel”, NOS 

 
 

C19 REKTOSİGMOİD BİLEŞKE 
 

C19.9 Rektosigmoid bileşke 
Rektosigmoid, NOS 
Rektosigmoid kolon 

Kolon ve rektum 
Pelvirektal bileşke 

 
 

C20 REKTUM 
 

C20.9 Rektum, NOS 
Rektal ampul 
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C21 ANÜS VE ANAL KANAL 
 

C21.0 Anüs NOS (Anüs derisi ve perianal deri 
dışında C44.5) 

 
C21.1 Anal kanal 

Anal sfinkter 
 

C21.2 Kloajenik zon 
 

C21.8 Rektum, anüs ve anal kanal ile örtüşen 
lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 
Anorektal bileşke 
Anorektum 

 
 

C22 KARACİĞER VE İNTRAHEPATIK 
SAFRA YOLLARI 

 
C22.0 Karaciğer 

Hepatik, NOS 
 

C22.1 İntrahepatik safra yolları 
Biliyer kanalcıklar “kanaliküller” 
Kolanjiyol 

 
C23 SAFRA KESESİ 

 
C23.9 Safra kesesi 

 
 

C24 SAFRA YOLLARININ DİĞER VE 
SPESİFİYE EDİLEMEYEN BÖLGELERİ 

 
C24.0 Ekstrahepatik safra duktusu 

Safra duktusu, NOS 
Safra yolu, NOS 

Koledok duktusu “kanalı” 
Ortak “common” safra duktusu 

Ortak “common” duktus 
Sistik safra duktusu 

Sistik duktus 
Hepatik safra duktusu 

Hepatik duktus 
Oddi sifinkteri 

 
C24.1 Vater ampullası “ampulla Vateri” 

Periampullar 
 

C24.8 Safra yolları ile örtüşen lezyon (bkz. 
bölüm 4.2.6) 
Not: İntrahepatik ve ekstrahepatik safra 
yolunun ikisini de içeren neoplazmlar. 

 
C24.9 Safra yolu, NOS 

 
C25 PANKREAS 

 
C25.0 Pankreas başı 

C25.1 Pankreas gövdesi 

C25.2 Pankreas kuyruğu “tail””cauda” 
 

C25.3 Pankreas duktusu “kanalı” 
Santorini duktusu “kanalı” 
Wirsung duktusu “kanalı” 

 
C25.4 Langerhans adacıkları 

Langerhans adaları 
Endokrin pankreas 

 
C25.7 Pankreas, diğer spesifiye edilemeyen 

“iyi tanımlanmamış” bölgeler 
Pankreas boynu 

 
C25.8 Pankreas ile örtüşen lezyon (bkz. bölüm 

4.2.6) 
 

C25.9 Pankreas, NOS 
 
 

C26 DİĞER VE İYİ TANIMLANMAMIŞ 
SİNDİRİM ORGANLARI 

 
C26.0 İntestinal trakt, NOS 

Kalın barsak, NOS 
İnce barsak, NOS 

 
C26.8 Sindirim sistemi ile örtüşen lezyon (bkz. 

bölüm 4.2.6) 
Not: Orijin noktası C15 ile C26.0 arasındaki 
kategorilerden hiçbirine alınamayan, sindirim 
sistemi organlarının neoplazmları. 

 
C26.9 Gastrointestinal kanal, NOS 

Sindirim yolu, NOS 
Sindirim organları, NOS 

 
 

C30-C39 SOLUNUM SİSTEMİ VE 
İNTRATORASİK ORGANLAR 

 
C30 NAZAL KAVİTE VE ORTA KULAK 

 
C30.0 Nazal kavite (Burun dışında, NOS C76.0) 

İnternal burun 
Naris “burun deliği” 
Nazal kıkırdak 
Nazal mukoza 
Nazal septum, NOS ( Nazal septumun 
posterior sınırı dışında C11.3) 
Nazal “turbinate” 
Nostril “burun deliği” 
Burun vestibülü 
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C30.1 Orta kulak  

İç kulak 
Auditory tube 
Tuba auditiva 
Eustachi borusu 
Mastoid antrum 
Timpanik boşluk “kavite” 

 
C31 AKSESUVAR SİNÜSLER 

 
 

C33.9 
 
 
 

C34.0 

C33 TRAKEA 
 

Trakea 
 

C34 BRONŞ VE AKCİĞER 
 

Ana bronşlar 
Karina 
Akciğer hilusu 

C31.0 Maksiller sinüs C34.1 Üst lob, akciğer 
	 Maksiller antrum 	 Lingula 
	 Antrum, NOS 	 Üst lob, bronş 

C31.1 Etmoid sinüs C34.2 Orta lob, akciğer 
	 	 	 Orta lob, bronş 
C31.2 Frontal sinüs 	 	
	 	 C34.3 Alt lob, akciğer 
C31.3 Sfenoid sinüs 	 Alt lob, bronş 

C31.8 Aksesuvar sinüsler ile örtüşen lezyon C34.8 Akciğer ile örtüşen lezyon (bkz. bölüm 
	 (bkz. bölüm 4.2.6) 	 44.2.6) 

C31.9 Aksesuvar sinüs, NOS C34.9 Akciğer, NOS 
	 Aksesuvar nazal sinüs 	 Bronş, NOS 
	 Paranazal sinüs 	 Bronşiyol 
	 	 	 Bronkojenik 
	 	 	 Pulmoner, NOS 
	 C32 LARİNKS 	 	

C32.0 Glottis 	 C37 TİMUS 
	 İntrinsik larinks 	 	
	 Laringiyal kommissür C37.9 Timus 
	 Vokal kord, NOS 	 	
	 Gerçek vokal kord 	 C38 KALP, MEDİASTEN, PLEVRA 
	 Gerçek kord 	 	
	 	 C38.0 Kalp 
C32.1 Supraglottis 	 Atriyum 
	 Epiglot, NOS (epiglot anteriyör yüzeyi 	 Endokard 
	 dışında C10.1) 

Ekstrinsik larinks 
Ariyaepiglot kıvrım, laringeal yüz 
Epiglot arka yüzeyi Larinksin 
band ventrikulü 

	 Epikard 
Miyokard 
Perikard 
Ventrikül 

	 Yalancı vokal kord 
Yalancı kord 

C38.1 Anteriyör mediasten 

 
C32.2 

 
Subglottis 

C38.2 Posteriyör mediasten 

 
C32.3 

 
Laringeal kıkırdak 

C38.3 Mediasten, NOS 

	 Aritenoid kıkırdak 
Krikoid kıkırdak 
Kuneiform kıkırdak 
Tiroid kıkırdağı 

C38.4 Plevra, NOS 
Pariyetal plevra 
Visseral plevra 

 
C32.8 

 
Larinks ile örtüşen lezyon (bkz. bölüm 

C38.8 Kalp, mediasten ve plevra ile örtüşen 
lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 

	 4.2.6) 	 	

C32.9 Larinks, NOS 	 	
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C39 SOLUNUM SİSTEMİ VE 
İNTRATORASİK ORGANLARDAKİ 
DİĞER İYİ TANIMLANMAMIŞ 
BÖLGELER 

 
C39.0 Üst solunum yolu, NOS 

 
C39.8 Solunum sisteminde ve intratorasik 

organlar ile örtüşen lezyon 
Not: Orijin noktası C30 ile C39.0 arasındaki 
katogorilerinden hiç birisine alınamayan 
solunum yolu ve intratorasik organların 
neoplazmları 

 
C39.9 Solunum sisteminde iyi tanımlanmayan 

bölgeler 
Respiratuvar trakt, NOS 

 
 

C40-C41 KEMİKLER, EKLEMLER 
VE EKLEM KIKIRDAKLARI 

 
C40 KEMİKLER, EKLEMLER VE 
EKSTREMİTE KIKIRDAKLARI 

 
C40.0 Üst ekstremite uzun kemikleri, skapula 

ve ilişkili eklemler 
Akromiyoklavikuler eklem 
Dirsek eklemi 
Humerus  
Kol kemiği 
Omuz eklemi 
Omuz kemiği 
Omuz kuşağı 
Önkol kemiği “radiyus” 
Radiyus “döner kemik, önkol kemiği” 
Skapula “kürek kemiği” 
Ulna “dirsek kemiği” 

 
C40.1 Üst ekstremite kısa kemikleri ve ilişkili 

eklemler 
Başparmak “thumb” kemiği 
Bilek “wrist” eklemi 
Bilek kemiği “karpal kemikler” 
El eklemi 
El falanksları “el parmak kemikleri” 
El kemiği 
Karpal kemik “el bileği kemikleri” 
Metakarpal kemik “el tarağı kemikleri” 
Parmak kemiği “falankslar” 

C40.2 Alt ekstremite uzun kemikleri ve ilişkili 
eklemler 
Bacak kemiği 
Diz eklemi, NOS 
Femur “uyluk kemiği”   
Fibula “baldır, kamış kemiği” 
Semilunar kıkırdak 

Diz eklemi lateral meniskusu 
Diz eklemi medial meniskusu 

Tibia “kaval kemiği” 
 

C40.3 Alt ekstremite kısa kemikleri ve ilişkili 
eklemler 
Ayak bilek eklemi 
Ayak bilek kemikleri 
Ayak eklemi 
Ayak falanksı “ayak parmak kemiği” 
Ayak kemikleri 
Başparmak “toe” kemiği 
Metatarsal kemik “ayak tarağı kemikleri” 
Patella “diz kapağı kemiği” 
Tarsal kemikler “ayak bileği kemikleri” 
Topuk “heel” kemiği 

 
C40.8 Ekstremite kemikleri, eklemler ve eklem 

kıkırdakları ile örtüşen lezyon (bkz. 
bölüm 4.2.6) 

 
C40.9 Ekstremite kemiği, NOS 

Ekstremite kıkırdağı, NOS 
Ekstremite eklemi, NOS 
Ekstremite eklem kıkırdağı, NOS 

 
 
 

C41 DİĞER VE SPESİFİYE EDİLEMEYEN 
BÖLGELERİN KEMİK, EKLEM VE 
EKLEM KIKIRDAKLARI 

 
C41.0 Kafatası, yüz kemikleri ve ilişkili 

eklemler (Mandibula dışında C41.1) 
Etmoid kemik “kalbursu kemik” 
Fasiyal kemik “yüz kemiği” 
Frontal kemik “alın kemiği” 
Hiyoid kemik “dil kökü kemiği” 
Kafatası, NOS 
Kalvaria 
Kraniyal kemik 
Maksilla 

Üst çene kemiği 
Nazal kemik “burun kemiği” 
Oksipital kemik “art kafa kemiği” 
Orbital kemik “göz çukuru kemiği” 
Pariyetal kemik “yan kafa kemiği”  
Sfenoid kemik “temel kemiği” 
Temporal kemik “şakak kemiği” 
Zigomatik kemik “elmacık kemiği” 
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C41.1 Mandibula “alt çene kemiği” 

Çene kemiği 
Alt çene kemiği 

Temporomandibüler eklem 
 

C41.2 Vertebral kolon “omurga” (sakrum ve 
koksiks dışında C41.4) 
Atlas 
Eksen 
İntervertebral disk 
Kolumna spinalis 
Nükleus pulpozus 
Omurga 
Sırt kemiği 
Vertebra 

 
C41.3 Kosta “kaburga kemiği”, sternum 

“göğüs kemiği”, klavikula “köprücük 
kemiği” ve ilişkili eklemler 
Kostal kıkırdak Kosto-
vertebral eklem 
Sterno-kostal eklem 

 
C41.4 Pelvik kemik, sakrum, koksiks ve ilişkili 

eklemler 
Asetabulum 
İlyum 
İnnominat kemik “adsız kemik” 
İskium 
Kalça eklemi “hip joint” 
Koksiks “kuyruk sokumu” “puç kemiği” 
Pelvik kemik “leğen kemiği” 
Pubik kemik    
Sakrum “sağrı kemiği” 
Simfizis pubis “pubis bileşkesi” 

 
C41.8 Kemik, eklem ve eklem kıkırdakları 

ile örtüşen lezyon 
Not: Gelişim orijini belirlenemeyen kemik, 
eklem ve eklem kıkırdağının neoplazmları C40- 
C41. 

 
C41.9 Kemik, NOS 

Kıkırdak, NOS 
Eklem, NOS     
İskelet kemiği   
Eklem kıkırdağı, NOS 

 
 

C42 HEMATOPOETİK VE 
RETİKÜLOENDOTELİYAL SİSTEM 

 
C42.0 Kan 

 
C42.1 Kemik iliği “bone marrow” 

C42.2 Dalak 

C42.3 Retiküloendoteliyal sistem, NOS 

C42.4 Hematopoetik sistem, NOS 

 

C44 DERİ 
(Vulva derisi, C51.-, penis derisi C60.9, 
skrotum derisi C63.2 dışında) 

 
C44.0 Dudak derisi, NOS 

Alt dudak derisi 
Üst dudak derisi 

 
C44.1 Göz kapağı 

Gözkapağı, NOS 
Palpebra, NOS 

Alt gözkapağı 
Dış kantus   
İç kantus 
Kantus, NOS 
Meibom bezleri 
Üst gözkapağı 

 
 

C44. 2 Dış kulak 
Aurikula “kulak sayvanı”, NOS 

Pinna 
Aurikul derisi 

Kulak derisi, NOS 
Dış kulak yolu 

Auditor kanal, NOS 
Aurikular kanal, NOS 
Eksternal aurikular kanal 
Kulak kanalı 
Eksternal auditor meatus 

Heliks 
Konka 
Kulak lobulü 

Kulak lobu 
Kulak, NOS 
Serüminal bez 
Tragus 
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C44.3 Yüzün diğer ve spesifiye edilmeyen 
bölgelerinin derisi 
Derisi; 

- alın “forehead” 
- alt çene “jaw” 
- burun “nose” 
- çene “chin” 
- şakak “tample” 
- yanak “cheek” 
- yüz “face” 

Ala nazi “burun kanatları” 
Alın, NOS 
Baş “head” derisi, NOS 
“Columnella” “septum nazi” 
Çene, NOS 
Eksternal burun 
Eksternal yanak 
Kaş “eyebrow” 

“Brow” “kaş sırtı” 
Şakak “temple”, NOS 

 
C44.4 Baş saçlı deri ve boyun derisi 

Baş derisi “scalp”, NOS Boyun 
“neck” derisi 
Saçlı deri 

Skalp, NOS        
Servikal bölge derisi 
Supraklaviküler bölge derisi 

 
C44.5 Gövde derisi 

Derisi; 
- abdomen 
- aksilla 
- anüs 
- gluteal bölge 
- göğüs 
- göğüs duvarı 
- gövde 
- infraklaviküler bölge 
- inguinal bölge 
- kalça derisi 
- karın duvarı 
- kasık 
- meme 
- perineum 
- sakrokoksigeal bölge 
- sırt 
- skapular bölge 
- toraks 
- torasik duvar 
- umbilikus 
- yan “böğür” 

Umbilikus, NOS 
Perianal deri 

C44.6 Üst ekstremite ve omuz derisi 
Derisi; 

- antekubital bölge 
- avuçiçi “palm” 
- başparmak “thumb” 
- bilek “elbileği” “wrist” 
- dirsek “elbow” 
- el “hand” 
- kol “arm” 
- omuz “shoulder” 
- önkol “forearm” 
- parmak “finger” 
- tırnak “nail” 
- üst ekstremite “upper limb” 

Palmar “avuçiçi” deri 
Tırnak “el parmak tırnağı” 

 
C44.7 Alt ekstremite ve kalça derisi 

 
Derisi; 

- alt ekstremite “lower limb” 
- ayak parmak, başparmak”toe” 
- ayak bileği “ankle” 
- ayak “foot” 
- ayak tabanı 
- bacak “leg” 
- baldır “calf” 
- diz “knee” 
- kalça “coxae” “koksa” “hip” 
- uyluk “thigh” 
- popliteal bölge “space” 
- topuk “heel”   

Ayak tabanı “sole of foot” 
Ayak tırnağı 
Planter deri 

 
C44.8 Deri ile örtüşen lezyonlar 

(bkz. bölüm 4.2.6) 
 

C44.9 Deri, NOS 
(Labia majör C51.0, vulva deris C51.9, penis 

derisi C60.9 ve skrotum derisi C63.2 dışında). 
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C47 PERİFERİK SİNİRLER VE OTONOM 
SİNİR SİSTEMİ 
(Atonom sinir sistemi, ganglion, sinir, 
parasempatik sinir sistemi, periferik sinir, spinal 
sinir, sempatik sinir sistemi içinde) 

 
C47.0 Baş, yüz ve boyun bölgesinin periferik 

ve otonom sinir sistemi 
(Orbitanın periferik ve otonom sinir sistemi 
dışında C69.6) 

 
Periferik ve otonom sinir sistemi 
(bkz. C47’nin altındaki listeye): 

- alın “forehead” 
- baş “head” 
- boyun “neck” 
- çene “chin” 
- pterigoid fossa “pterigoid çukur” 
- servikal bölge “boyun bölgesi” 
- skalp “saçlı deri” 
- supraklaviküler bölge 
- şakak “temple” 
- yanak “cheek” 
- yüz “face” 

Servikal pleksus 
 

C47.1 Üst ekstremite ve omuz periferik ve 
otonom sinir sistemi 

 
Periferik ve otonom sinir sistemi (bkz: 
C47’nin altındaki listeye); 

- antekubital bölge 
- baş parmak “thumb” 
- bilek “wrist” 
- dirsek “elbow” 
- el “hand” 
- elbileği “wrist” 
- kol “arm” 
- omuz “shoulder” 
- önkol “forearm” 
- parmak “finger” 

Brakiyal pleksus 
Brakiyal sinir   
Median sinir Radiyal 
sinir Ulnar             
sinir 

C47.2 Alt ekstremite ve kalçanın periferik ve 
otonom sinir sistemi 

 
Periferik ve otonom sinir sistemi (bkz: 
C47’nin altındaki liste); 

- ayak “foot” 
- ayak baş parmak “toe” 
- ayak bileği “ankle” 
- bacak “leg” 
- baldır “calf” 
- diz “knee” 
- kalça “hip” 
- uyluk “thigh” 
- topuk “heel” 
- popliteal bölge “diz ardı bölgesi” 

Femoral sinir 
Obturator sinir 
Siyatik sinir 

 
C47.3 Toraks periferik ve otonom sinir sistemi 

 
Periferik ve otonom sinir sistemi (bkz: 
C47’nin altındaki liste); 

- aksilla “koltuk altı” 
- göğüs “chest” 
- göğüs duvarı “chest wall” 
- infraklaviküler bölge 
- skapular bölge 
- toraks duvarı 

İnterkostal sinir 
 

C47.4 Abdomenin periferik ve otonom sinir 
sistemi 

 
Periferik ve otonom sinir sistemi (bkz: 
C47’nin altındaki liste); 

- abdomen duvarı 
- karın duvarı 
- umbilikus 

 
C47.5 Pelvis periferik ve otonom sinir sistemi 

 
Periferik ve otonom sinir sistemi (bkz: 
C47’nin altındaki liste); 

- gluteal bölge 
- inguinal bölge 
- kalça “buttock” 
- kasık “inguinal” “groin” 
- perine “perineum” 
- sakrokoksigeal bölge 

Lumbosakral pleksus 
Sakral pleksus 
Sakral sinir 
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C47.6 Gövdenin periferik ve otonom sinir 
sistemi, NOS 

 
Periferik ve otonom sinir sistemi (bkz: 
C47’nin altındki liste): 

- böğür “yan taraf” “flank” 
- gövde “beden” “trunk” 
- sırt “back” 

Lumbar sinir 
 

C47.8 Periferik ve otonom sinir sistemi ile 
örtüşen lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 

 
C47.9 Otonom sinir sistemi, NOS 

Gangliyon, NOS     
Parasempatik sinir sistemi, NOS 
Periferik sinir, NOS 
Sempatik sinir sistemi, NOS 
Sinir “nerve”, NOS      
Spinal sinir, NOS 

 
 

C48 RETROPERİTON VE PERİTON 
 

C48.0 Retroperitoneum 
Periadrenal doku 
Perinefrik doku 
Peripankreatik doku 
Perirenal doku 
Retroçekal doku 
Retroperitoneal doku 

 
C48.1  Peritonun spesifik bölgeleri 

Mezenter Mezoappendiks 
Mezokolon 
Omentum 
Pelvik periton 
Rektouterin cep 

“Cul de sac” “kör kese” “kör cep” 
Douglas çıkmazı (bkz: bölüm 4.2.6) 

 
C48.2 Periton, NOS 

Peritoneal kavite “periton boşluğu” 
 

C48.8 Retroperiton ve periton ile örtüşen 
lezyon (bkz: bölüm 4.2.6) 

C49 BAĞ DOKUSU, SUBKUTAN VE 
DİĞER YUMUŞAK DOKULAR 
(Adipöz doku, aponöroz, arter, kan damarı, 

bursa, bağ dokusu, fasia, yağ dokusu, fibröz 
doku, ligament, lenfatik, kas, iskelet kası, 
subkutan doku, sinoviya, tendon, tendon 
kılıfları, ven, damar). 

 
C49.0 Baş, yüz ve boyun bağ dokusu, 

subkutan doku ve diğer yumuşak 
dokular 
(Orbita bağ dukusu C69.6 ve Nazal kıkırdak 
C30.0 dışında) 

 
Bağ dokusu, subkutan doku ve diğer yumuşak 
dokular (bkz: C49’un altındaki liste); 

- alın “forehead” 
- baş “head” 
- boyun “neck” 
- çene “chin” 
- piterigoid fossa 
- saçlı deri “scalp” 
- servikal bölge “boyun bölgesi” 
- supraklaviküler bölge 
- şakak “temple” 
- yanak “cheek” 
- yüz “face” 

Auriküler kıkırdak 
Kulak kıkırdağı 

Karotis arteri 
Masseter kası (çiğneme kası) 
Sternokloidomastoid kas 

 
C49.1 Üst ekstremite ve omuz bağ dokusu, 

subkutan doku ve diğer yumuşak 
dokuları 

 
Bağ dukusu, subkutan doku ve diğer 
yumuşak dokular (bkz:C49’un altındaki liste); 

- antekubital bölge 
- baş parmak “thumb” 
- bilek “wrist” 
- dirsek “elbow” 
- el “hand” 
- kol “arm” 
- omuz “shoulder” 
- önkol “forearm” 
- parmak “finger” 

Biseps brakiyalis kası 
Brakiyal kas 
Deltoid kas 
Korakobrakiyal kas 
Palmar apanöroz 
Palmar fasiya Radiyal 
arter                 
Triseps brakiyalis kası 
Ulnar arter 
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C49.2 Alt ekstremite ve kalça bağ dokusu, 

subkutan doku ve diğer yumuşak 
dokular 

 
Bağ dukusu, subkutan doku ve diğer 
yumuşak dokular (bkz: C49’un altındaki 
listeye); 

- ayak “foot” 
- ayak bileği “ankle” 
- bacak “leg” 
- baldır “calf” 
- baş parmak “toe” 
- diz “diz” 
- kalça “hip” 
- popliteal bölge 
- topuk “heel” 
- uyluk “thigh” 

Biseps femoris kası 
Femoral arter 
Gastrokinemius kası 
Kuadriseps femoris kası 
Planter aponöroz 
Plantar fasiya 

 
C49.3 Toraks bağ dokusu, subkutan doku ve 

diğer yumuşak dokular 
(Timus C37.9, kalp ve mediasten C38.- 
dışında). 

 
Bağ dukusu, subkutan doku ve diğer 
yumuşak dokular (bkz: C49’un altındaki liste); 

- aksilla “koltuk altı” 
- göğüs “chest” 
- göğüs duvarı “chest wall” 
- infraklaviküler bölge 
- skapular bölge 
- toraks 
- toraks duvarı 

Aksiller arter    
Aort, NOS 
Diyafragma Duktus 
torasikus 
İnterkostal kas 
İnternal mammar arter 
Latissimus dorsi kası 
Pektoralis mayor kası 
Subklaviya arteri 
Trapezius kası 
Vena kava superiyör 

C49.4 Abdomen bağ dokusu, subkutan doku 
ve diğer yumuşak dokular 
Bağ dokusu, subkutan doku ve diğer 
yumuşak dokular (bkz: C49’un altındaki liste) 

: 
- abdomen 
- abdominal duvar 
- umbilikus 

Abdominal aorta 
Abdominal duvar kası 
Abdominal vena kava 
Çöliak arter 
İliyopsoas kası 
İnferiyor vena kava 
Mezenterik arter 
Psoas kası 
Rektus abdominis kası 
Renal arter 
Vena kava, NOS 

 
C49.5 Pelvis bağ dokusu, subkutan doku ve 

diğer yumuşak dokular 
 

Bağ dukusu, subkutan doku ve diğer 
yumuşak dokular (Bkz: C49’un altındaki 
liste) : 

- gluteal 
- gluteal bölge 
- inguinal bölge 
- kasık 
- perine 
- sakrokoksigeal bölge 

Gluteus maksimus kası 
İliyak arter 
İliyak ven 

 
C49.6 Gövde bağ dokusu, subkutan doku 

ve diğer yumuşak dokular, NOS 
 

Bağ dukusu, subkutan doku ve diğer 
yumuşak dokular (bkz: C49’un altınadaki 
liste): 

- böğür “yan” 
- gövde 
- sırt 

 
C49.8 Bağ dokusu, subkutan doku ve diğer 

yumuşak dokular ile örtüşen lezyon 
(bkz: C49’un altındaki liste) 
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C49.9 Bağ dokusu, subkutan doku ve diğer 
yumuşak dokular, NOS 
Adipöz doku, NOS 
Aponöroz, NOS 
Arter, NOS Bağ 
dokusu, NOS 
Bursa, NOS 
Damar, NOS 
Fasia, NOS  
Fibröz doku, NOS 
İskelet kası, NOS 
Kan damarı, NOS 
Kas, NOS 
Lenfatik, NOS 
Ligament, NOS 
Sinovya, NOS 
Subkutan doku “deri altı doku”, NOS 
Tendon klıfı, NOS 
Tendon, NOS 
Ven, NOS 
Yağlı doku, NOS 

 
 

C50  MEME 
(Meme derisi dışında C44.5) 

 
C50.0 Memebaşı 

Areola 
 

C50.1 Memenin santral bölgesi 

C50.2 Memenin üst-iç kadranı (1/4) 

C50.3 Memenin alt-iç kadranı (1/4) 

C50.4 Memenin üst-dış kadranı (1/4) 

C50.5 Memenin alt-dış kadranı (1/4) 

C50.6 Memenin aksiller kuyruğu 
Meme kuyruğu, NOS 

 
C50.8 Meme ile örtüşen lezyon 

(bkz: bölün 4.2.6) 
Alt yan (1/2) meme 
Dış yan (1/2) meme 
İç yan (1/2) meme 
Meme orta çizgisi 
Üst yan (1/2) meme 

 
C50.9 Meme, NOS 

Meme bezleri 

C51-58 KADIN GENİTAL ORGANLARI 
 

C51   VULVA 
 

C51.0 Labiyum majus 
Labiyum majör, NOS 

Bartholin bezi       
Labiya majör derisi 

 
C51.1 Labiyum minus 

Labiya minör 
 

C51.2 Klitoris 
 

C51.8 Vulva ile örtüşen lezyonlar 
(bkz: bölüm 4.2.6) 

 
C51.9 Vulva, NOS 

Frenulum 
Kadın eksternal genital 
Labiya, NOS Labiyum, 
NOS 
Mons pubis 
Mons veneris “mons venüs” 
Pudendum 
Vulva derisi 

 
 

C52 VAGİNA 
 

C52.9 Vagina, NOS 
Gartner duktusu 
Himen     
Vagina forniksi 
Vaginal vault 

 
C53 SERVİKS UTERI 

 
C53.0 Endoserviks 

İnternal os 
Endoservikal kanal 
Naboth bezleri “endoserviks bezleri” 
Servikal kanal 

 
C53.1 Ekzoserviks 

Eksternal os 
 

C53.8 Serviks uteri ile örtüşen lezyon 
(Bkz: bölüm 4.2.6) 
Servikal güdük 
Servikal stump 
Serviks skuamokolumnar bileşke 

 
C53.9 Serviks uteri 

Serviks, NOS 
Uterin serviks 
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C54 KORPUS UTERİ 

 
C54.0 İstmus uteri 

Aşağı uterin segment 
 

C54.1 Endometrium 
Endometrial bezler 
Endometrial stroma 

 
C54.2  Miyometriyum 

C54.3 Fundus uteri 

C54.8 Korpus uteri ile örtüşen lezyon (bkz. 
bölüm 4.2.6) 

 
C54.9 Korpus uteri 

Uterus korpusu 
 

C55 UTERUS, NOS 
 

C55.9 Uterus, NOS 
Uterin 

 
C56 OVARYUM 

 
C56.9 Ovaryum 

 
 

C57 DİĞER VE SPESİFİYE 
EDİLEMEYEN KADIN 
GENİTAL ORGANLARI 

 
C57.0 Fallop tüpü 

Uterin tüp 
 

C57.1  Broad “geniş” ligament 
Mezovaryum 
Paraovaryan bölge 

C57.2 “Round” yuvarlak ligament 

C57.3 Parametrium 
Uterin ligament 
Uterosakral ligament 

Uterin adneks 
Adneks, NOS 

 
C57.4 Uterin adneks 

Adneks, NOS 
 

C57.7 Kadın genital organların diğer spesifik 
bölgeleri 

Wolff cismi 
Wolff kanalı 

 
C57.8 Kadın genital organlar ile örtüşen 

lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 
Not: Orijin noktaları C51-C57.7, C58 den 
herhangi birisine yerleştirilemiyen kadın 
genital organlarının neoplazmları 

Tubo-ovariyan 
Utero-ovariyan 

 
C57.9 Kadın genital traktı, NOS 

Kadın genital organları, NOS 
Kadın genitoüriner traktı, NOS 
Üreterovaginal septum 
Vezikoservikal septum 
Vezikovaginal septum 

 
 

C58 PLASENTA 
 

C58.9 Plasenta 
Fötal membranlar 

 
 

C60- C63 ERKEK GENİTAL 
ORGANLARI 

 
C60 PENİS 

 
C60.0 “Prepussium” prepusyum 

Deri uzantısı “sünnet derisi” 

C60.1 Glans penis 

C60.2 Korpus penis 
Korpus kavernozum 
Penis cismi 

 
C60.8 Penis ile örtüşen lezyon (bkz: bölüm 4..2.6) 

 
C60.9 Penis, NOS 

Penis derisi 
 

C61 PROSTAT BEZİ 
 

C61.9 Prostat bezi 
Prostat, NOS 

 
C62 TESTİS 

 
C62.0 İnmemiş testis (neoplazm yeri) 

“Retained” testis (neoplazm yeri) 
Ektopik testis (neoplazm yeri) 

 
C62.1 İnmiş testis 

Skrotal testis 
 

C62.9 Testis, NOS 
Testikül, NOS 

 
 

C63 DİĞER VE SPESİFİYE EDİLMEMİŞ 
ERKEK GENİTAL ORGANLARI 

 
C63.0 Epididim 
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C63.1 Spermatik kord 
Vaza deferens 

 
C63.2 Skrotum, NOS 

Skrotum derisi 
 

C63.7 Diğer spesifiye edilebilen erkek genital 
organları 
Tunika vaginalis 
Veziküla seminalis “glandula seminalis” 

 
C63.8 Erkek genital organlar ile örtüşen 

lezyon 
Not: Orijin noktası C60-C63.7 kategorilerden 
birisine alınamayan erkek genital organ 
neoplazmları. 

 
C63.9 Erkek genital organları, NOS 

Erkek genital trakt, NOS 
Erkek genitoüriner trakt, NOS 

 
 

C64-C68 ÜRİNER TRAKT 
 

C64 BÖBREK “KİDNEY” 
 

C64.9 Böbrek, NOS 
Renal, NOS 
Böbrek “kidney” parankimi 

 
C65 BÖBREK PELVİSİ 

 
C65.9 Renal pelvis 

Böbrek pelvisi “böbrek havuzu” 
Renal kalis 
Renal kaliks 
Pelviüreterik bileşke “üreteropelvik bileşke” 

 
C66 ÜRETER 

 
C66.9 Üreter “idrar yolu” 

 
67 MESANE “BLADDER” 

 
C67.0 Mesane trigonu “üçgeni” 

C67.1 Mesane kubbesi 

C67.2 Mesane yan duvarı  

C67.3 Mesane anteriyör duvarı 

C67.4 Mesane posteriyör duvarı 

C67.5 Mesane boynu 
İnternal üretral orifis 

 
C67.6 Üreter orifisi 

C67.7 Urakus 
 

C67.8 Mesane ile örtüşen lezyon 
(bkz: bölüm 4.2.6) 

 
C67.9 Mesane, NOS 

Mesane duvarı, NOS 
Üriner kese “idrar torbası”, NOS 

 
C68 DİĞER VE SPESİFİYE 
EDİLEMEYEN ÜRİNER ORGANLAR 

 
C68.0 Üretra 

Cowper bezi “bulboüretral bez” 
Prostatik utrikul 
Üretral bez 

 
C68.1 Paraüretral bez 

Skene bezi “kadında” 
 

C68.8 Üriner organlar ile örtüşen lezyon (bkz. 
bölüm 4.2.6) 
Not: Orijin noktası C64-C68 kategorisinden 
herhangi birisine alınamayan üriner organ 
neoplazmları. 

 
C68.9 Üriner sistem, NOS 

 
 

C69-C72 GÖZ, BEYİN VE 
MERKEZ SİNİR SİSTEMİNİN 
DİĞER BÖLGELERİ 

 
C69   GÖZ VE ADNEKSLER 

C69.0 Konjunktiva 

C69.1 Kornea, NOS 
Kornea limbusu 

 
C69.2 Retina 

 
C69.3 Koroid 

Lens kristali “lens” “göz merceği” 
 

C69.4 Siliyar cisim 
Göz küresi 
İntraoküler 
İris   
Sklera 
Uveal trakt 

 
C69.5 Lakrimal bez “gözyaşı bezi” 

Lakrimal duktus, NOS 
Nazal lakrimal duktus 
Nazolakrimal duktus 

Lakrimal kese “lacrimal sac” 
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C69.6 Orbita, NOS 

Ekstraoküler kas 
Orbita bağ dokusu 
Orbita otonom sinir sistemi 
Orbita periferik siniri  
Orbita yumuşak dokusu 
Retrobulber doku 

 
C69.8 Göz ve adneksler ile örtüşen lezyon 

(bkz: bölüm 4.2.6) 
 

C69.9 Göz, NOS 
 
 

C70 MENİNKSLER 
 

C70.0 Serebral meninksler “beyin zarı” 
Falks serebri “orak biçiminde” 
Falks, NOS 
İntrakraniyal araknoid 
İntrakraniyal meninksler 
Kraniyal dura mater 
Kraniyal meninksler 
Kraniyal piya mater 
Tentorium serebelli 

Tentorium “çadır”, NOS 
 

C70.1 Spinal meninksler “omurilik zarı” 
Spinal araknoid 
Spinal dura mater 
Spinal piya mater 

 
C70.9 Meninksler, NOS 

Araknoid örümceksi zar”, NOS 
Dura, NOS 
Dura mater “sert zar”, NOS 
Piya mater “ince zar”, NOS 

 
C71 BEYİN 

C71.0 Serebrum “beyin”   
Bazal çekirdekler Bazal 
gangliyonlar Globus 
pallidus “pallidium” 
Hipotalamus 
İnsula “adacık” 
İnternal kapsül 
Korpus striyatum “çizgili cisim” 
Operkulum 
Pallium 
Putaman 
Reil adası 
Rinensefalon “koku beyni” 
Santral akmadde  
Serebral akmadde 
Serebral hemisfer “beyin yarımküresi” 
Serebral korteks 
Serebral yarımküre “beyin yarımküresi” 
Supratentorial beyin, NOS 
Talamus 

C71.1 Frontal “ön” lob 
Frontal pol “frontal kutup” 

 
C71.2 Temporal lob 

Hipokampus 
Unkus 

C71.3 Pariyetal lob 

C71.4 Oksipital lob 
Oksipital kutup “oksipital pol” 

 
C71.5 Ventrikül “karıncık”, NOS 

Ependim 
Koroid pleksus, NOS 
Lateral “yan” ventrikül koroid pleksusu 
Lateral “yan” ventrikül, NOS 
3. ventrikül koroid pleksusu 
3. ventrikül, NOS 
Serebral ventrikül 

 
C71.6 Serebellum “beyincik”, NOS 

Pontoserebellar köşe 
Serebellum vermisi 

 
C71.7 Beyin sapı 

Serebral pedinkül “beyin sapı” 
Bazis pedunküli 
4. ventrikül koroid pleksusu 
4. ventrikül, NOS 
İnfratentorial beyin, NOS 
Medulla oblangata “omurilik soğanı” 
“Olive” zeytin 
Ortabeyin 
Piramid 
Pons “köprü” 

 
C71.8 Beyin ile örtüşen lezyon 

(bkz. bölüm 4.2.6) 
Korpus kallozum 
Tapetum “halı” 

 
C71.9 Beyin, NOS 

Anteriyör kraniyal fossa “çukur” 
İntrakraniyal bölge 
Kraniyal fossa, NOS 
Orta kraniyal fossa 
Posteriyör kraniyal 
fossa 
Suprasellar “sella üstü” “sella turcica üstü” 
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C72 SPİNAL KORD, KRANİYAL 
SİNİRLER VE SANTRAL SİNİR 
SİSTEMİNİN DİĞER BÖLGELERİ 
(Periferik sinirler, sempatik-parasempatik sinirler ve 
gangliyonlar C47 dışındakiler) 

 
C72.0 Spinal Kord “medulla spinalis” 

Filum terminale “terminal filum” 
Konus medullaris “medüller koni” 
Lumbar kord 
Sakral kord 
Servikal kord 
Torasik kord 

 
C72.1 Kauda ekuina “at kuyruğu” 

C72.2 Olfaktor sinir “koku siniri” “1. sinir” 

C72. 3 Optik sinir “görme siniri” “2. sinir” 
Kiasma optikus “optik kiasma” 
Optik trakt 

C72.4 Akustik sinir “duyma siniri” “8. sinir” 

C72.5 Kraniyal sinir “kafa çiftleri”, NOS 

• Abdusens sinir “nervüs abdusens” “6. sinir” 

• Aksesuvar sinir “nervüs aksesoriyus” “11. sinir”, 
NOS 

• Spinal aksesuvar sinir 

• Fasiyal sinir “nervüs fasiyalis” “7. sinir” 

• Glossofaringial sinir “n. glossofaringealis” “9. sinir” 

• Hipoglossal sinir “n. hipoglossus” “12.sinir” 

• Okulomotor sinir “n. okulomotorius” “3.sinir” 

• Trigeminal sinir “n. trigeminalis” “5. sinir” 

• “Trohlear sinir” “nervus trohlearis” “4. sinir” 

• Vagus “nervus vagus” “10. sinir” 
 

C72.8 Beyin ve merkez sinir sistemi ile 
örtüşen lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 
Not: Beyin ve santral sinir sisteminin orijin 
noktası  C70-C72.5 kategorilerinde her 
hangi bir yere alınamayan neoplazmlar. 

 
C72.9 Sinir sistemi, NOS 

Ekstradural 
Epidural   
Parasellar Santral 
sinir sistemi 

C73-C75 TİROİD VE DİĞER 
ENDOKRİN BEZLER 

 
C73 TİROİD BEZİ 

 
C73.9 Tiroid bezi 

Tiroid, NOS 
Tiroglossal duktus “duktus tiroglosus” 

 
 

C74 ADRENAL BEZ 
 

C74.0 Adrenal bez korteksi 

C74.1 Adrenal bez medullası 

C74.9 Adrenal bez, NOS 
Adrenal, NOS 
Suprarenal bez 

 
 

C75 DİĞER ENDOKRİN BEZLER VE 
İLGİLİ YAPILAR 

C75.0 Paratiroid bezi 

C75.1 Hipofiz bezi 
Hipofiz 
Pituitar bez, NOS   

Pituitar fossa “hipofiz çukuru” 
Rathke kesesi/cebi 
Sella tursika “sella turcica” “Türk semeri” 

 
C75.2 Kraniyofaringeal duktus 

C75.3 Pineal bez 

C75.4 Karotid cismi “glomus caroticum” 
 

C75.5 Aort cismi ve diğer paraganglionlar 
Glomus jugulare 
Koksigeal cisim 
Koksigeal glomus 
Para-aortik cisim 

Zuckerkandl organı 
Paraganglion 

 
C75.8 Endokrin bezleri ve ilgili yapılar ile 

örtüşen lezyon (bkz. bölüm 4.2.6) 
Multipl endokrin bezler, NOS 

Pluriglandüler 
 

C75.9 Endokrin bez, NOS 
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C76 DİĞER VE İYİ TANIMLANAMAYAN 
BÖLGELER 

 
C76.0 Baş, yüz ya da boyun, NOS 

Burun, NOS Çene, 
NOS Servikal  
bölge, NOS 
Supraklaviküler bölge, NOS 
Yanak, NOS 

 
 
 

C76.1 Göğüs “toraks” 
Aksilla, NOS 
Göğüs duvarı, NOS 
Göğüs, NOS 
İnfraklaviküler bölge, NOS 
İntratorasik bölge, NOS 
Skapular bölge, NOS 
Torasik duvar, NOS 

 
C76.2 Abdomen, NOS 

Abdomen duvarı, NOS 
İntra-abdominal bölge, NOS 

 
C76.3 Pelvis, NOS 

Gluteal bölge, NOS 
İnguinal bölge, NOS 
İskiyorektal fossa 
Kaba, gluteus, NOS 
Kasık, NOS 
Pelvik duvar, NOS 
Perineum, NOS    
Perirektal bölge, NOS 
Presakral bölge, NOS 
Rektovaginal septum 
Sakrokoksigeal bölge, NOS 

 
C76.4 Üst ekstremite, NOS 

Antekubital alan, NOS 
Baş parmak, NOS 
Bilek, NOS Dirsek, 
NOS 
El, NOS 
Kol, NOS 
Omuz, NOS 
Önkol, NOS 
Parmak, NOS 

 
C76.5 Alt ekstremite, NOS 

Ayak bileği, NOS 
Ayak, NOS 
Bacak, NOS 
Baldır, NOS 
Baş parmak, NOS 
Diz, NOS 
Kalça, NOS Popliteal 
bölge, NOS     
Topuk, NOS 

C76.7 Diğer iyi tanımlanmamış bölgeler 
Böğür “yan”, NOS 
Gövde, NOS  
Sırt, NOS 

 
C76.8 İyi tanımlanmamış bölge ile örtüşen 

lezyon (bkz. bölüm 4.2.6 ) 
 
 

C77 LENF DÜĞÜMLERİ 
 

C77.0 Baş, yüz ve boyun lenf düğümleri 
Auriküler lenf düğümü 
Servikal “boyun” lenf düğümü 
Fasiyal lenf düğümü    
Jugular lenf düğümü 
Mandibüler lenf düğümü 
Oksipital lenf düğümü  
Parotis lenf düğümü 
Preauriküler lenf düğümü 
Prelaringeal lenf düğümü 
Pretrakeal lenf düğümü 
Retrofaringeal lenf düğümü 
Skalen lenf düğümü 
Sublingual lenf düğümü 
Submandibüler lenf düğümü 
Submaksiller lenf düğümü 
Submental lenf düğümü 
Supraklaviküler lenf düğümü 

 
 

C77.1 İntratorasik lenf düğümleri 
Bronkiyal “bronşiyal” lenf düğümü 
Bronkopulmoner lenf düğümü 
Diafragmatik lenf düğümü 
Hilus lenf düğümü 
İnnominat “adsız” lenf düğümü 
İnterkostal lenf düğümü 
Mediastinal lenf düğümü 
Özofagus lenf düğümü 
Parasternal lenf düğümü 
Pulmoner hilus lenf düğümü 
Pulmoner lenf düğümü, NOS 
Torasik lenf düğümü 
Trakeal lenf düğümü 
Trakeobronşiyal lenf düğümü 
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C77.2 İntra-abdominal lenf düğümleri 
Abdominal lenf düğümü 
Aort lenf düğümü 
Çöliak lenf düğümü 
Duktus kommunis lenf düğümü 
Hepatik lenf düğümü    
İleokolik lenf düğümü 
İnferiyor mezenterik lenf düğümü 
İntestinal lenf düğümü 
Kolik “kolon” lenf düğümü 
Lomber lenf düğümü 
Mezenterik lenf düğümü, NOS 
Mide lenf düğümü 
Midkolik lenf düğümü 
Pankreatik lenf düğümü 
Para-aortik lenf düğümü 
Peri-aortik lenf düğümü 
Peri-pankreatik lenf düğümü 
Pilorik lenf düğümü 
Portahepatis lenf düğümü 
Portal lenf düğümü 
Retroperitoneal lenf düğümü 
Splenik “dalak” lenf düğümü, NOS 
Splenik hilus lenf düğümü 
Superiyör mezenterik lenf düğümü 

 
C77.3 Aksilla ya da kol lenf 
düğümleri 
Aksilla lenf düğümü 
Brakiyal lenf düğümü 
Dirsek lenf düğümü 
Epitroklear lenf düğümü 
İnfraklaviküler lenf düğümü 
Pektoral lenf düğümü 
Subklaviküler lenf düğümü 
Subskapüler lenf düğümü 
Üst kol lenf düğümü 

C77.4 İnguinal bölge ya da bacak lenf 
düğümleri 
Alt ekstremite lenf düğümü 
Cloquet lenf düğümü 
Femoral lenf düğümü 
İnguinal lenf düğümü 
Kasık lenf düğümü 
Popliteal lenf düğümü 
Rosenmüller lenf düğümü 
Subinguinal lenf düğümü 
Tibial lenf düğümü 

 
 

C77.5 Pelvik lenf düğümü 
Hipogastrik lenf düğümü 
İliyak lenf düğümü 
İnferiyör epigastrik lenf düğümü 
İntrapelvik lenf düğümü 
Obturator lenf düğümü 
Parametriyal lenf düğümü 
Paraservikal lenf düğümü 
Presimfizeal lenf düğümü  
Sakral lenf düğümü 

 
C77.8 Multipl bölgelerin lenf düğümleri 

C77.9  Lenf düğümü, NOS 

 
 

C80 PRİMER BÖLGESİ BİLİNMEYEN 
 

C80.9 Primer bölgesi bilinmeyen 
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Basamak kodları 
 
 
5 basamaklı neoplazmların biyolojik 
davranış kodu 

 
/0 Benign 

 
/1 Benign ya da malign olduğu belirsiz 

Borderline “Sınır” malignite Düşük 
malignite potansiyeli Malignite 
potansiyeli belirsiz 

 
/2 In situ karsinom 

İntraepitelyal 
Noninflitratif 
Noninvaziv 

 
/3 Malign, primer “birincil” bölge 

 
/6 Malign, metastatik bölge 

Malign, sekonder/ikincil bölge 
 

/9 Malign, primer ya da metastatik olduğu 
belirsiz 

 
Kanser kayıtçıları tarafından kullanılmayacaktır. 

6 basamaklı histolojik derecelendirme 
ve diferansiyasyon kodu 

 
1 Derece I İyi diferansiye 

Diferansiye, NOS 
 
 

2 Derece II Orta derece diferansiye 
Orta derecede iyi diferansiye 
İntermediyer derece diferansiyasyon 

 
 

3 Derece III Kötü “az” diferansiye 
 
 

4 Derece IV Andiferansiye – İndiferansiye 
Anaplastik 

 
 

9   Derece ya da diferansiasyonu belirlenemeyen, 
saptanamayan ya da uygulanamayan 

 
 
 
 
6 basamaklı lenfoma ya da lösemi 

immunofenotipini tanımlayan kod 

5 T-hücresi 
 

6 B-hücresi 
Pre-B 
B-prekürsör 

 
7 "Null" hücre 

NonT-non B 
 

8 NK (Natural killer - Doğal öldürücü) hücre 
 

9 Hücre türü belirlenemeyen, saptanamayan 
ya da uygulanamayan 
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Morfoloji 
 
 
 
 

800 Neoplazmlar, NOS 
 

8000/0 Benign neoplazm 
Tümör, benign 
Anklasifiye tümör, benign 

 
8000/1 Neoplazm, benign ya da malign olduğu 

belirsiz 
Neoplazm, NOS 
Tümör, NOS 
Sınıflandırılamayan tümör, sınır “borderline” 
malignite 
Sınıflandırılamayan tümör, belirsiz, benign 
ya da malign 

 
8000/3 Malign neoplazm “malign neoplazmlar” 

Blastom, NOS 
Tümör, malign, NOS 
Kanser 
Malignite 
Sınıflandırılamayan tümör, malignite 

 
8000/6 Metastatik neoplazm “metastatik 

neoplazmlar” 
İkincil “sekonder” neoplazmlar 
Tümör embolus’u 
Metatatik tümör 
İkincil “sekonder” tümör 

 
8000/9 Neoplazm, malign, belirsiz, primer ya da 

metastatik 
Sınıflandırılamayan tümör, belirsiz, primer ya da 
metastatik 

 
8001/0 Tümör hücreleri, benign “benign tümör 

hücreleri” 
 

8001/1 Tümör hücreleri, benign ya da malign 
olduğu belirsiz 

Tümör hücreleri, NOS 
 

8001/3 Tümör hücreleri, malign “malign tümör 
hücreleri” 

 
8002/3 Malign tümör, küçük hücreli tip 

8003/3 Malign tümör, dev “gaint” hücreli tip 

8004/3 Malign tümör, iğsi “spindle” hücreli tip 
Malign tümör, iğsi “fuziform” hücreli tip 

 
8005/0 Saydam “clear” hücreli tümör, NOS 

8005/3 Malign tümör, saydam “clear” hücreli tip 

801-804 Epitelyal Neoplazmlar, NOS 

8010/0 Epitelyal tümör, benign 

8010/2 In situ karsinom, NOS 
İntraepitelyal neoplazm, NOS 

 
8010/3 Karsinom, NOS 

Epitelyal tümör, malign 
 

8010/6 Metastatik karsinom, NOS 
Sekonder karsinom 

8010/9 Karsinomatozis 

8011/0 Benign epitelyoma 

8011/3 Malign epitelyoma 
Epitelyoma, NOS 

8012/3 Büyük “large” hücreli karsinom, NOS 

8013/3 Büyük “large” hücreli nöroendokrin 
karsinom 

 
8014/3 Büyük “large” hücreli karsinom, rabdoid 

fenotip içeren 
 

8015/3 Camsı “glassy” hücreli karsinom 

8020/3 Andiferansiye karsinom, NOS 

8021/3 Anaplastik karsinom, NOS 8022/3 

Pleomorfik karsinom 

8030/3 Dev “gaint” hücreli ve iğsi hücreli 
karsinom 
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8031/3 Dev “gaint” hücreli karsinom   

8032/3 İğsi “spindle” hücreli karsinom, NOS 

8033/3 Psödosarkomatöz karsinom 
Sarkomatoid karsinom 

 
8034/3 Poligonal hücreli karsinom 

 
8035/3 Karsinom, osteoklast benzeri dev hücre 

içeren “Osteoklast benzeri dev hücre içeren 
karsinom” 

 
8040/0 Tümörlet, benign 

8040/1 Tümörlet, NOS 

8041/3 Küçük hücreli karsinom, NOS 
Reserv hücreli karsinom 
Yuvarlak hücreli karsinom 

Küçük hücreli nöroendokrin karsinom 
 

8042/3 Yulaf hücreli “oat cell” karsinom (C34.) 

8043/3 Küçük hücreli karsinom, füziform hücreli 

8044/3 Küçük hücreli karsinom, intermediyer 
hücreli 

 
8045/3 Kombine küçük hücreli karsinom 

Mikst küçük hücreli karsinom 
Kombine küçük hücreli-adenokarsinom 
Kombine küçük hücreli-büyük hücreli karsinom 
Kombine küçük hücreli-skuamöz hücreli karsinom 

 
8046/3 Küçük hücreli dışı “Non-small cell” 

karsinom (C34.) 
 
 
 

805-808 Skuamöz “yassı” hücreli 
neoplazmlar 

 
 

8050/0 Papilloma, NOS (Mesane papillomu dışında, 
8120/1) 

 
8050/2 Papiller karsinom in situ “in situ papiller 

karsinom” 

8050/3 Papiller karsinom, NOS 

8051/0 Verriköz papillom 8051/3 

Verriköz karsinom, NOS 
Kondilomatöz karsinom 
Verriköz epidermoid karsinom 
Verriköz skuamöz hücreli karsinom 
“Warty” “siğilimsi” karsinom 

8052/0 Skuamöz hücreli papillom, NOS 
Keratotik papillom 
Skuamöz papillom 

 
8052/2 Papiller skuamöz hücreli karsinom, non- 

invaziv 
Papiller skuamöz hücreli karsinom in situ 
İn situ papiller skuamöz hücreli karsinom 

 
8052/3 Papiller skuamöz hücreli karsinom, 

Papiller epidermoid karsinom 
 

8053/0 Skuamöz hücreli papillom, inverted 
İnverted skuamöz hücreli papillom 

 
8060/0 Skuamatöz papillomatozis 

Papillomatozis, NOS 
 

8070/2 In situ skuamöz hücreli karsinom, NOS 
İn situ skuamöz hücreli karsinom, NOS 
Epidermoid karsinom, in situ, NOS 
Yassı hücreli karsinom, in situ, NOS 
İntraepidermal karsinom, NOS 
İntraepitelyal skuamöz hücreli karsinom 

 
8070/3 Skuamöz hücreli karsinom, NOS 

Yassı hücreli karsinom, NOS 
Epidermoid karsinom, NOS 
Skuamöz karsinom, NOS    
Skuamöz hücreli karsinom, NOS 

8070/6 Metastatik skuamöz hücreli karsinom, NOS 

8071/3 Keratinize skuamöz hücreli karsinom, NOS 
Yassı hücreli karsinom, keratinize 
Epidermoid karsinom, keratinize 
Skuamöz karsinom, büyük hücreli, keratinize 

 
8072/3 Büyük hücreli, non-keratinize, skuamöz 

hücreli karsinom, NOS 
Epidermoid karsinom, büyük hücreli, non- 
keratinize 
Sukamöz hücreli karsinom, non-keratinize, 
NOS 

 
8073/3 Küçük hücreli, non-keratinize 

skuamöz hücreli karsinom 
Epidermoid karsinom, küçük hücreli, non- 
keratinize 

 
8074/3 İğsi “spindle” hücreli skuamöz hücreli 

karsinom, 
Epidermoid karsinom, iğsi “spindle” hücreli 
Skamöz karsinom, sarkomatoid 

 
8075/3 Adenoid skuamöz hücreli karsinom, 

Skuamöz hücreli karsinom, akantolitik 
Sukuamöz hücreli karsinom, psödoglandüler 
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8076/2 In situ skuamöz hücreli karsinom, kuşkulu 
stromal invazyon içeren 

Epidermoid karsinom in situ, kuşkulu stromal 
invazyon gösteren 

8076/3 Mikroinvaziv skuamöz hücreli karsinom 

8077/0 Skuamöz intraepitelyal neoplazm, düşük 
derece “low grade” 

Skuamöz intraepitelyal neoplazm, derece I (grade I) 
Skuamöz intraepitelyal neoplazm, derece II 
(grade II) 

Anal intraepitelyal neoplazm, düşük derece “low 
grade” (C21.1) 
Servikal intraepitelyal neoplazm, düşük derece 
“low grade” (C53._) 
Özofageal skuamöz intraepitelyal neoplazm 
(displazi), düşük derece “low grade”(C15._) 

 
8077/2 Skuamöz intraepitelyal neoplazm, yüksek 

derece “high grade” (Bkz. Kodlama rehberi) 
Skuamöz intraepitelyal neoplazm, derece III 
“grade III” 

Anal intraepitelyal neoplazm, derece III “grade III” 
AIN III (C21.1) 

Servikal intraepitelyal neoplazm, derece III “grade 
III” (C53._) 

CIN, NOS (C53) 
CIN III ağır displazi içeren (C53._) 

Özofageal skuamöz intraepitelyal neoplazm 
(displazi), yüksek derece “high grade” (C15._) 
Vaginal intraepitelyal neoplazm, derece III “grade 
III” (C52._) 

VIN III (C52._) 
Vulvar intraepitelyal neoplazm, derece III “grade 
III” (C51._) 

VIN III (C51._) 
 

8078/3 Skuamöz hücreli karsinom, boynuz “horn” 
formasyonu içeren 

8080/2 Queyrat eritroplazisi (C60._) 

8081/2 Bowen hastalığı (C44._) 
İntradermal skuamöz hücreli karsinom, Bowen 
tip (C444._) 

 
8082/3 Lenfoepitelyal karsinom 

Lenfoepitelyoma Lenfoepitelyoma-
benzeri karsinom 

Schmincke tümörü (C11._) 

8083/3 Bazaloid skuamöz hücreli karsinom 

8084/3 Skuamöz hücreli karsinom, saydam 
“clear” hücreli tip 

809-811 Bazal hücreli neoplazmlar 
 
 

8090/1 Bazal hücreli tümör (44._) 
 

8090/3 Bazal hücreli karsinom, NOS (C44._) 
Bazal hücreli epitelyoma (C44._)   
Rodent ülser (C44._) 

Pigmentli bazal hücreli karsinom (C44._) 
 

8091/3 Multifokal süperfisyal bazal hücreli 
karsinom (C44._) 

Multisentrik bazal hücreli karsinom (C44._) 
 

8092/3 İnfiltre bazal hücreli karsinom, NOS 
(C44._) 
İnfiltre bazal hücreli karsinom, non-skleroze 
(C44._) 
İnfiltre bazal hücreli karsinom, skleroze (C44._) 

Bazal hücreli karsinom, dezmoplastik tip (C44._) 
Bazal hücreli karsinom, morfeik (C44._) 

 
8093/3 Bazal hücreli karsinom, fibroepitelyal 

(C44._) 
Fibroepitelyoma, NOS 
Fibroepitelyoma, Pinkus tip 
Fibroepitelyal bazal hücreli karsinom, Pinkus tip 
Pinkus tümörü 

 
8094/3 Bazoskuamöz karsinom (C44._) 

Mikst bazal-skuamöz hücreli karsinom (C44._) 

9095/3 Metatipik karsinom (C44._) 

8096/0 Jadassohn’un intraepidermal 
epiteliyoması (C44._) 

 
8097/3 Bazal hücreli karsinom, nodüler (C44._) 

Bazal hücreli karsinom, mikronodüler (C44._) 

8098/3 Adenoid bazal karsinom (C53._) 

8100/0 Trikoepitelyoma (C44._) 
Brooke Tümörü (C44._) 
Epitelyoma adenoides sistikum (C44._) 

 
8101/0 Trikofollikuloma (C44._) 

8102/0 Trikilemmoma (C44._) 
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8102/3 Trikilemmokarsinom (C44._) 

Trikilemmal karsinom (C44._) 
 

8103/0 Pilar tümör (C44.-) 
Prolifere trikilemmal kist 
Prolifere trikilemmal tümör 

 
8110/0 Pilomatriksoma, NOS (C44._) 

Pilomatrikoma, NOS (C44._) 
Malherbe kalsifiye epitelyomu (C44._) 

 
8110/3 Pilomatriks karsinomu (C44._) 

Matrikal karsinom (C44._) 
Pilomatrikoma, malign (C44._) 
Pilomatriksoma, malign (C44._) 

 
 
 
 

812-813 Transizyonel hücreli 
papillomlar ve karsinomlar 

 
8120/0 Transizyonel hücreli papillom, benign 

Transizyonel papillom 
 

8120/1 Ürotelyal papillom, NOS 
Transizyonel hücreli papillom, NOS 
Mesane papillomu (C67._) 

 
8120/2 In situ transizyonel hücreli karsinom 

In situ transizyonel hücreli karsinom 
Üroteliyal karsinom in situ 
In situ ürotelyal karsinom 

 
8120/3 Transizyonel hücreli karsinom, NOS 

Ürotelyal karsinom, NOS 
Transizyonel karsinom 

 
8121/0 Schneiderian papillom, NOS 

(C30.0, C31._) 
Sinonazal papillom, NOS (C30.0, C31._) 

Sinonazal papillom, ekzofitik (C30.0, C31._) 
Sinonazal papillom, fungiform (C30.0, C31._) 

Transizyonel hücreli papillom, inverted, benign 
Transizyonel papillom, inverted, benign 

 
8121/1 Transizyonel hücreli papillom, inverted, 

NOS 
Transizyonel papillom, inverted, NOS 

Kolumnar hücreli papillom 
Silindirik hücreli papillom (C30.0, C31._) 
Onkositik Schneiderian papillom (C30.0, C31._) 
Schneiderian papillom, inverted (C30.0, C31._) 

8121/3 Schneiderian karsinom (C30.0, C31._) 
Silindirik hücreli karsinom (C30.0, C31._) 

 
8122/3 İgsi “spindle” hücreli tansizyonel 

karsinom 
Sarkomatoid transizyonel hücreli karsinom 

 
8123/3 Bazaloid karsinom 

 
8124/3 Kloakojenik karsinom (C21.2) 

 
8130/1 Papiller transizyonel hücreli neoplazm, 

düşük malignite potansiyeli olan (C67._) 
Papiller ürotelyal neoplazm, düşük malignite 
potansiyeli olan (C67._) 

 
8130/2 Papiller transizyonel hücreli karsinom, 

non-invaziv (C67._) 
Papiller ürotelyal karsinom, non-invaziv (C67._) 

 
8130/3 Papiller transizyonel hücreli karsinom, 

(C67._) 
Papiller ürotelyal karsinom, (C67._) 

 
8131/ Mikropapiller transizyonel hücreli 

karsinom, mikropapiller (C67._) 
 
 

814-838 Adenomlar ve 
adenokarsinomlar 

8140/0 Adenom, NOS 

8140/1 Atipik adenom 
Bronşiyal adenom, NOS (C34._) 
“Brankiyal adenom, NOS (C34._) 

 
8140/2 Adenokarsinom in situ, NOS 

In situ adenokarsinom, NOS 
 

8140/3 Adenokarsinom, NOS 
 

8140/6 Adenokarsinom, metastatik, NOS 
Metastatik adenokarsinom, NOS 

 
8141/3 Skiröz adenokarsinom 

Karsinom, aşırı fibrozis içeren 
Skiröz karsinom 

 
8142/3 Linitis plastika (C16._) 

“Matara mide (C16._)” 
 

8143/3 Süperfisyal yayılan adenokarsinom 
“Yüzeyel yayılan adenokarsinom” 

 
8144/3 İntestinal “barsak” tip adenokarsinom 

(C16._) 
İntestinal “barsak” tip adenokarsinom, (C16._) 
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8145/3 Diffüz tip karsinom (C16._) 
Adenokarsinom, diffüz tip (C16._) 

 
8146/0 Monomorfik adenom 8147/0 

Bazal hücreli adenom               

8147/3 Bazal hücreli adenokarsinom 

8148/0 Glandüler intraepitelyal neoplazm, düşük 
dereceli “low grade” 

Glandüler intraepitelyal neoplazm, derece I 
(grade I) 
Glandüler intraepitelyal neoplazm, derece II 
(grade II) 

Biliyer intraepitelyal  neoplazm, düşük dereceli (low 
grade) 
Özofageal Glandüler displazi (intraepitelyal 
neoplazm), düşük derece (low grade) (C16._) 

 
8148/2 Glandüler intraepitelyal neoplazm, düşük 

dereceli “high grade” 
Glandüler intraepitelyal neoplazm, derece III 
(grade I) 
Flat (yassı) intraepitelyal neoplazm, yüksek 
derece (high grade) 

Biliyer intraepitelyal neoplazm, yüksek derece 
(high grade) 

Biliyer intraepitelyal neoplazm, derece 3 
(grade 3) (BilIN-3) 

Özofageal Glandüler displazi (İntraepitelyal 
neoplazm), yüksek derece (High grade) (C16._) 

Özofageal intraepitelyal neoplazm, yüksek 
derece(high grade)(C16._) 

Flat (yassı) intraepitelyal Glandüler neoplazm, 
yüksek derece(high grade) (C24.1) 

Flat (yassı) intraepitelyal neoplazm (displazi), 
yüksek derece (high grade) (C24.1) 

Prostatik intraepitelyal neoplazm, derece III 
(grade III) C61.9) 

PIN III (C61.9) 
 

8149/0 Kanaliküler adenom 
 

8150/0 Benign pankreas endokrin tümörü (C25._) 
Adacık hücreli adenom (C25._) 
Adacık hücreli tümör, benign (C25._) 
Nezidiyoblastom (C25._) 

Adacık hücreli adenomatozis (C25._) 
Pankreas mikroadenomu (C25._) 

 
8150/1 Pankreas endokrin tümörü, NOS (C25._) 

Adacık hücreli tümör, NOS (C25._) 

8150/3 Malign pankreas endokrin tümörü (C25._) 
Adacık hücreli adenokarsinom (C25._) Adacık 
hücreli karsinom (C25._) 

Pankreas endokrin tümörü, non-fonksiyone 
(C25._) 

 
8151/0 İnsülinoma, NOS (C25._) 

Beta hücreli adenom (C25._) 
 

8151/3 İnsülinoma, malign (C25._) 
Beta hücreli tümör, malign (C25._) 

 
8152/1 Glukagonoma, NOS (C25._) 

Alfa hücreli tümör, NOS (C25._) 
Enteroglukagonoma, NOS 
Glukagon-benzeri peptid-üreten tümör (C25._) 
L-hücreli tümör 
Pankreatik peptid ve pankreatik peptid-benzeri 
peptid, içinde terminal amid(e) üreten tümör 

PP/YY üreten tümör 
 

8152/3 Malign glukagonoma (C25._) 
Alfa hücreli tümör, malign (C25._) 

Enteroglukagonoma, malign 
 

8153/1 Gastrinoma, NOS 
G hücreli tümör, NOS 
Gastrin hücreli tümör 

 
8153/3 Malign gastrinoma 

G hücreli tümör, malign 
Gastrin hücreli tümör, malign 

 
8154/3 Malign mikst pankreas endokrin ve ekzokrin 

tümörü (C25._) 
Mikst asiner-endokrin karsinom (C25._) 

Mikst asiner-endokrin-duktal karsinom 
Mikst duktal-endokrin karsinom (C25._) 
Mikst endokrin ve ekzokrin adenokarsinom 
(C25._) 

 
8155/1 Vipoma, NOS 

8155/3 Vipoma, malign 

8156/1 Somatostatinoma, NOS 
Somatostatin hücreli tümör, NOS 

 
8156/3 Malign somatostatinoma 

Somatostatin hücreli tümör, malign 
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8158/1 Endokrin tümör, fonksiyone, NOS 

ACTH-üreten tümör 
 

8160/0 Safra duktus adenomu (C22.1, C24.0) 
Kolanjyom (C22.1, C24.0) 

 

8160/3 Kolanjiyokarsinom (C22.1, C24.0) 
Safra duktus adenokarsinomu (C22.1, C24.0) 
Safra duktus karsinomu (C22.1, C24.0) 

8161/0 Safra duktus kistadenomu (C22.1, C24.0) 

8161/3 Safra duktus kistadenokarsinomu 
C22.1, C24.0) 

8162/3 Klatskin tümörü (C22.1, C24.0) 8163/0 

8163/0 Pankreatobiliyer neoplazm, non-invaziv 
Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, 
düşük derece displazi içeren 
Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, 
düşük dereceli intraepitelyal displazi içeren 

 

8163/2 Papiller neoplazm, pankreatobiliyer-tip, 
yüksek derece içeren (C24.1) 

Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, 
yüksek derece displazi içeren (C24.1) 
Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, 
yüksek dereceli intraepitelyal neoplazm içeren 
(C24.1) 

 

8163/3 Pankreatobiliyer-tip karsinom (C24.1) 
Adenokarsinom, pankreatobiliyer tip (C24.1) 

 

8170/0 Karaciğer hücreli adenom (C22.0) 
Hepatosellüler adenom (C22.0) 
Hepatoma, benign (C22.0) 

 

8170/3 Hepatosellüler karsinom, NOS (C22.0) 
Hepatom, NOS (C22.0) Hepatokarsinom 
(C22.0) 
Hepatoma, malign (C22.0) 
Karaciğer hücreli karsinom (C22.0) 

 

8171/3 Fibrolameller hepatosellüler karsinom 
(C22.0) 

 
8172/3 Skiröz hepatosellüler karsinom (C22.0) 

Skleroze hepatik karsinom (C22.0) 

8173/3 Hepatosellüler karsinom, iğsi “spindle” 
hücreli varyant (C22.0) 

Hepatosellüler karsinom, sarkomatoid 
(C22.0) 

 
8174/3 Hepatosellüler karsinom, saydam hücreli 

tip (C22.0) 
 

8175/3 Hepatosellüler karsinom, pleomorfik tip 
(C22.0) 

 
8180/3 Kombine hepatosellüler karsinom ve 

kolonjiosellüler karsinom (C22.0) 
Hepatokolanjiokarsinum (C22.0) 
Mikst hepatosellüler ve safra duktus 
karsinomu (C22.0) 

8190/0 Trabeküler adenom   

8190/3 Trabeküler adenokarsinom 
Trabeküler karsinom 

 
8191/0 Embriyonel adenom 

 
8200/0 Ekrin dermal silindrom (C44._) 

Deri silindromu (C44._) 
Turban tümörü (C44.4) 

 
8200/3 Adenoid kistik karsinom 

Silindrom, NOS (deri silindromu 
dışında M-8200/0) 
Adenokarsinom, silindroid 
Adenosistik karsinom 

Brankiyal adenom, silindroid (C34._) 
 

8201/2 Kribriform in situ karsinom (C50._) 
In situ duktal karsinom, 
kribriform tip (C50._) 

 
8201/3 Kribriform karsinom, NOS 

Duktal karsinom, kribriform tip (C50._) 
Kribriform komedo-tip karsinom    
(C18._, C199.9, C20.9) 

Adenokarsinom, kribriform komedo-tip 
(C18._, C19.9, C20.9) 

 
8202/0 Mikrokistik adenom (C25._) 

8204/0 “Laktating” adenom (C50._) 

8210/0 Adenomatöz polip, NOS 
Polipoid adenom 
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8210/2 In situ adenokarsinom, adenomatöz 
polipte 

8230/3 Solid karsinom, NOS 
Solid karsinom, müsin formasyonu içeren 

In situ adenokarsinom, polipte, NOS  Solid adenokarsinom, müsin formasyonu içeren 
In situ karsinom, polipte, NOS     
In situ adenokarsinom, polipoid adenomda 8231/3 Karsinoma simpleks 
In situ adenokarsinom, polipoid adenomda     
In situ adenokarsinom, tübüler adenomda 8240/1 Karsinoid tümör, malign potansiyeli 
İn situ karsinom, adenomatöz polipte  belirsiz olan 

  
8210/3 Adenokarsinom, adenomatöz polipte   Karsinoid tümör, arjantaffin, NOS 

Adenokarsinom, polipte, NOS   Arjantaffinom, NOS (obs) 

Karsinom, polipte, NOS  8240/3 Karsinoid tümör, NOS 
Adenokarsinom, polipoid adenomda 
Adenokarsinom, tübüler adenomda 

  Karsinoid, NOS 
Bronşiyol adenom, karsinoid (34._) 

Karsinom, adenomatöz polipte  Nöroendokrin karsinom, düşük dereceli 
  Nöroendokrin karsinom, iyi diferansiye 

8211/0 Tübüler adenom, NOS  Nöroendokrin tümör, derece I 
    Tipik karsinoid 
8211/3 Tübüler adenokarsinom 

Tübüler karsinom 8241/3 Enterokromaffin hücreli karsinoid 
    Arjantaffinom, malign (obs) 
8212/0  Flat “yassı” adenom  Karsinoid tümör, arjantaffin, malign 

EC hücreli karsinoid 
 

8213/0 “Serrated” “tırtıklı” adenom (C18._) 
Geleneksel “ traditional” “serrated” adenom 

Mikst adenomatöz ve hiperplastik polip (C18._) 
Sesil “sapsız” serrated adenom (SSA) 
Sesil “serrated” polip (SSP) 
Traditionel sesil “serrated” adenom 

 
8213/3 “Serrated” adenokarsinom 

 
8214/3 Pariyetal hücreli karsinom (C16._) 

Pariyetal hücreli adenokarsinom (C16._) 
 

8215/3 Anal bezlerin adenokarsinomu (C21.1) 
Anal duktusların “anal ducts” adenokarsinomu 
(C21.1) 

 
8220/0 Adenomatöz polipozis koli (C18._) 

Adenomatozis, NOS 
Ailesel polpozis koli (C18._) 

 
8220/3 Adenomatöz polipoziste 

adenokarsinom (C18._) 
 

8221/3 Multipl adenomatöz poliplerde 
adenokarsinom 

 
8230/2 in situ duktal karsinom, 

solid tip (C50._) 

Seratonin üreten karsinoid 
 

8242/1 Enterokromaffin-benzeri hücreli 
karsinoid, NOS 

ECL (enterocromaffin-like) hücreli karsinoid 
 

8242/3 Enterokromaffin-benzeri hücreli tümör, 
malign 

ECL hücreli karsinoid, malign 
 

8243/3 Goblet hücreli karsinoid 
Müsinöz karsinoid 
Mukokarsinoid tümör 

 
8244/3 Mikst adenonöroendokrin karsinom 

Kombine karsinoid ve adenokarsinom 
Kombine/mikst karsinoid ve adenokarsinom 
Kompozit karsinoid 
MANEC 
Mikst karsinoid-adenokarsinom 

 
8245/1 Tübüler karsinoid 

8245/3 Adenokarsinoid tümör 

8246/3 Nöroendokrin karsinom, NOS 
 

8247/3 Merkel hücreli karsinom (C44._) 
Merkel hücreli tümör 
Primer kütenöz nöroendokrin karsinom (C44) 
Birincil deri nöroendokrin karsinomu (C44._) 
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8248/1 Apudoma 

 
8249/2 Atipik karsinoid tümör 

Nöroendokrin karsinom, orta derecede 
diferansiye 

Nöroendokrin tümör, derece 2 
 

8250/1 Pulmoner adenomatozis 
 

8250/3 Bronşiyolo-alveolar adenokarsinom, 
NOS (C34._) 

Bronşiyolo-alveolar karsinom, NOS (C34._) 
Alveolar hücreli karsinom (C34._) 
Bronşiyolar adenokarsinom (C34._) 
Bronşiyolar karsinom (C34._) 

8251/0 Alveolar adenom (C34._) 8251/0  

Alveolar adenokarsinom (C34._) 
Alveolar karsinom 

 
8252/3 Bronşiyolo-alveolar karsinom, non- 

müsinöz (C34._) 
Bronşiyolo-alveolar karsinom, Clara 
hücreli (C34._) 
Bronşiyolo-alveolar karsinom, tip II 
pnömosit (C34._) 

 
8253/3 Bronşiyolo-alveolar karsinom, müsinöz 

(C34._) 
Bronşiyolo-alveolar karsinom, goblet “kadeh” 
hücreli tip (C34._) 

 
8254/3 Bronşiyolo-alveolar karsinom ve non- 

müsinöz (C34._) 
Bronşiyolo-alveolar karsinom, 
Clara hücreli ve goblet hücreli tip (C35._) 
Bronşiyolo-alveolar karsinom, 

8261/0 Villöz adenom, NOS 
Villöz papillom 

 
8261/2 Villöz adenomda, 

in situ adenokarsinom 

8262/3 Villöz adenokarsinom 

8263/0 Tübülovillöz adenom, NOS 
Villoglandüler adenom 

Papillotübüler adenom 
Tübülopapiller adenom 

 
8263/2 Tübülo villöz adenomda, 

in situ adenokarsinom 
 

8263/3 Tübülo villöz adenomda, 
adenokarsinom 
PapilloTübüler adenokarsinom 

Tübülopapiller adenokarsinom 
 

8264/0 Papillomatozis, Glandüler 
Biliyer papillomatozis (C22.1, C24.0) 

 
8265/3 Mikropapiller karsinom, 

NOS (C18._, C19.9, C20.9) 

8270/0 Kromofob adenom, (C75,1) 

8270/3 Kromofob karsinom (C75.1) 
Kromofob adenokarsinom (C75.1) 

 
8271/0 Prolaktinom (C75.1) 

 
8272/0 Pituitar adenom, NOS (C75.1) 

8272/3 Pituitar karsinom, NOS (C75.1) 

 
 
 

8255/3 Adenokarsinom, mikst subtipleri 
Adenokarsinom, diğer karsinom tipleri ile 
kombine 

 
8260/0 Papiller adenom, NOS 

Glandüler papillom 
 

8260/3 Papiller adenokarsinom, NOS 
Tiroid papiller karsinomu (C73.9) Böbrek 
hücreli papiller karsinom (C64._) 

 
8280/3 Asidofil karsinom (C75.1) 

Asidofil adenokarsinon (75.1) 
Eozinofil adenokarsinom (C75.1) 
Eozinofil karsinom (C75.1) 

 
8281/0 Mikst asidofil-bazofil adenom (C75.1) 

8281/3 Mikst asidofil-bazofil karsinom /C75.1) 

indetermine tip (C34._) 	
Bronşiyolo-alveolar karsinom, tip II pnömosit 
ve goblet hücreli tip (C34._) 

8280/0 Asidofil adenom (C75.1) 
Eozinofil adenom (75.1) 
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8290/0 Oksifilik adenom 
Onkositik adenom 
Onkositom 

Folliküler adenom, oksifilik hücreli (C73.9) 
Hurthle hücreli adenom (C73.9) 
Huthle hücreli tümör (C73.9) 
İğsi “spindle” hücreli adenom (C75.3) 

 
8290/3 Oksifilik adenokarsinom 

Onkositik adenokarsinom 
Onkositik karsinom 

Hurthle hücreli karsinom (C73.9) 
Huthle hücreli adenokarsinom (C73.9) 
Folliküler karsinom, oksifilik hücreli (C73.9) 

 
8300/0 Bazofil adenom (C75.1) 

Mukoid hücreli adenom (C75.1) 
 

8300/3 Bazofil karsinom (C75.1) 
Bazofil adenokarsinom (C75.1) Mukoid 
hücreli adenokarsinom (C75.1) 

8310/0 Saydam “clear” hücreli adenom 

8310/3 Saydam “clear” hücreli adenokarsinom, 
NOS 

Saydam “clear” hücreli karsinom 
Saydan “clear” hücreli adenokarsinom, 
mezonefroid 

 
8311/1 Hipernefroid tümör (obs) 

 
8312/3 Böbrek “renal” hücreli karsinom, NOS 

(C64.9) 
Böbrek “renal” hücreli adenokarsinom (C64.9) 
Grawitz tümörü (C64.9) (obs) 
Hipernefroma (C64.9) (obs) 

 
8313/0 Saydam “clear” hücreli adenofibrom 

(C56.9) 
Saydam “clear” hücreli kistadenofibrom 
(C56.9) 

 
8313/1 Saydam “clear” hücreli adenofibrom, 

sınır “borderline” malignite gösteren 
(C56.9) 

Saydam “clear” hücreli kistadenofibrom, sınır 
“borderline” malignite gösteren (C56.9) 

 
8313/3 Saydam “clear” hücreli 

adenokarsinofibrom (C56.9) 
Saydam “clear” hücreli 
kistadenokarsinofibrom (C56.9) 

 
8314/3 Lipid-zengin karsinom (C50.) 

8315/3 Glikojen-zengin karsinom 

8316/3 Kist-eşliğinde böbrek hücreli karsinom 
(C64.9) 

8317/3 Böbrek “renal” hücreli karsinom, 
kromofob tip (C64.9) 

Kromofob hücreli böbrek karsinomu (C64.9) 
 

8318/3 Böbrek “renal” hücreli karsinom, 
sarkomatoid (C64.9) 

Böbrek hücreli karsinom, iğsi “spindle” hücreli 
(C64.9) 

 
8319/3 Toplayıcı “collecting” duktus karsinomu 

(C64.9) 
Bellini duktus karsinomu (C64.9) 
Renal karsinom, toplama “collecting” 
duktus tip C64.9) 

 
8320/3 Granüler hücreli karsinom 

Granüler hücreli adenokarsinom 

8321/0 “Chief” ana hücreli adenom (C75.0) 

8322/0 Saydam “water-clear” hücreli adenom 
(C75.0) 

 
8322/3 Saydam “water-clear” hücreli 

adenokarsinom (C75.0) 
Saydam “Water-clear” hücreli karsinom 
(C75.0) 

 
8323/0 Mikst / karışık hücreli adenom 

8323/3 Mikst / karışık hücreli adenokarsinom 

8324/0 Lipoadenom 
Adenolipom 

 
8325/0 Metanefrik adenom (C64.9) 

8330/0 Folliküler adenom (C73.9) 

8330/1 Atipik folliküler adenom (C73.9) 

8330/3 Folliküler adenokarsinom, NOS (C73.9) 
Folliküler karsinom, NOS (C73.9) 

 
8331/3 Folliküler adenokarsinom, iyi diferansiye 

(73.9) 
Folliküler karsinom, iyi diferansiye (C73.9) 

 
8332/3 Folliküler adenokarsinom, trabeküler 

(C73.9) 
Folliküler karsinom, trabeküler (C73.9) 

Folliküler adenokarsinom, orta derecede 
diferansiye (C73.9) 

Folliküler karsinom, orta derecede diferansiye 
(C73.9) 

 
8333/0 Mikrofolliküler adenom, NOS (C73.9) 

Fötal adenom (C73.9) 
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8333/3 Fötal adenokarsinom 
8334/0 Makrofolliküler adenom (C73.9) 

Kolloid adenom (C73.9) 
 

8335/3 Folliküler karsinom, minimal invaziv 
(C73.9) 

Enkapsüle / kapsüllü folliküler 
karsinom (C73.9) 

 
8336/0 Hiyalinize trabeküler adenom (C73.9) 

8337/3 İnsular karsinom (C73.9) 

8340/3 Papiller karsinom, folliküler varyant 
(C73.9) 

Papiller adenokarsinom, folliküler varyant 
(C73.9) 
Papiller ve folliküler adenokarsinom (C73.9) 
Papiller ve folliküler karsinom (C73.9) 

8341/3 Papiller mikrokarsinom (C73.9) 

8342/3 Papiller karsinom, oksifilik hücreli 
(C73.9) 

8343/3 Enkapsüle papiller karsinom (C73.9) 

8344/3 Papiller karsinom, kolumnar hücreli 
(C73.9) 

Papiller karsinom, “ tall" /uzun hücreli (C73.9) 
 

8345/3 Medüller karsinom, amiloid stroma içeren 
(C73.9) 

C hücreli karsinom (C73.9) 
Parafolliküler hücreli karsinom (C73.9) 

8346/3 Mikst medüller-folliküler karsinom (C73.9) 

8347/3 Mikst medüller-papiller karsinom (C73.9) 

8350/3 Nonenkapsüle / kapsülsüz skleroze 
karsinom (C73.9) 

Nonenkapsüle / kapsülsüz skleroze 
adenokarsinom (C73.9) Nonenkapsüle     
/ kapsülsüz skleroze tümör (C73.9) 

Papiller karsinom, diffüz skleroze (C73.9) 
 

8360/1 Multipl endokrin adenom 
Endokrin adenomatozis 

 
8361/0 Jukstaglomerüler tümör (C64.9) 

Reninoma (C64.9) 

8370/0 Adrenal kortikal adenom, NOS (C74.0) 
Adrenal kortikal tümör, NOS (C74.0) 
Adrenal kortikal tümör, benign (C74.0) 

 
8370/3 Adrenal kortikal karsinom (C74.0) 

Adrenal kortikal adenokarsinom (C74.0) 
Adrenal kortikal tümör, malign (C74.0) 

 
8371/0 Adrenal kortikal adenom, kompakt 

hücreli (C74.0) 
 

8372/0 Adrenal kortikal adenom, pigmentli 
(C74.0) 

"Black" / kara / siyah adenom (C74.0) 
Pigmentli adenom (C74.0) 

 
8373/0 Adrenal kortikal adenom, saydam “clear” 

hücreli (C74.0) 
 

8374/0 Adrenal kortikal adenom, glomerüloza 
hücreli (C74.0) 

 
8375/0 Adrenal kortikal adenom, mikst hücreli 

(C74.0) 
 

8380/0 Endometrioid adenom, NOS 
Endometrioid kistadenom, NOS 

 
8380/1 Endometrioid adenom, sınır "borderline" 

malignite gösteren 
Atipik proliferatif endometrioid tümör 
Endometrioid kistadenom, sınır "borderline" 
malignite gösteren 
Endometrioid tümör, düşük malignite 
potansiyeli olan 

 
8380/3 Endometrioid adenokarsinom, NOS 

Endometrioid karsinom, NOS 
Endometrioid kistadenokarsinom 

 
8381/0 Endometrioid adenofibrom, NOS 

Endometrioid kistadenofibrom, NOS 
 

8381/1 Endometrioid adenofibrom, sınır 
"borderline" malignite gösteren 

Endometrioid kistadenofibrom, sınır 
"borderline" malignite gösteren 

 
8381/3 Malign endometrioid adenofibrom 

Malign endometrioid kistadenofibrom 
 

8382/3 Endometrioid adenokarsinom, sekretuvar 
varyant 
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8383/3 Endometrioid adenokarsinom, silya 
hücreli varyant 

 
8384/3 Adenokarsinom, endoservikal tip 

 
 
 

839-842 Adneksiyal ve deri ekleri 
neoplazmları 

 
 

8390/0 Deri eki adenomu (C44.-) 
Benign deri eki tümörü (C44.-) Benign 
deri adneksiyal tümörü (C44.-) 

 
8390/3 Deri eki karsinomu (C44.-) 

Adneksiyal karsinom (C44.-) 
 

8391/0 Folliküler fibrom (C44.-) 
Fibrofolikülom (C44._) 
Perifolliküler fibrom (C44._) 
Trikodiskom (C44) 

8392/0 Siringofibroadenom (C44.-) 

8400/0 Ter bezi adenomu (C44.-) 
Hidradenom, NOS (C44.-) 
Siringadenom, NOS (C44.-) 
Benign ter bezi tümörü (C44.-) 

 
8400/1 Ter bezi tümörü, NOS (C44.-) 

 
8400/3 Ter bezi “sweat gland” adenokarsinomu 

(C44.-) 
Ter bezi “sweat gland” karsinomu (C44.-) 
Malign ter bezi “sweat gland” tümörü (C44.-) 

 
8401/0 Apokrin adenom 

Apokrin kistadenom 

8401/3 Apokrin adenokarsinom 

8402/0 Nodüler hidradenom (C44.-) 
Ekrin akrospirom (C44.-) 
Saydam “clear” hücreli hidradenom (C44.-) 

 
8402/3 Malign nodüler hidradenom (C44.-) 

Hidradenokarsinom (C44.-) 
 

8403/0 Ekrin spiradenom (C44.-) 
Spiradenom, NOS (C44.-) 

8403/3 Malign ekrin spiradenom (C44.-) 

8404/0 Hidrositom (C44.-) 
Ekrin kistadenom (C44.-) 

8405/0 Papiller hidradenom 
Hidradenom papilliferum 

 
8406/0 Papiller siringadenom (C44.-) 

Papiller siringokistadenom (C44.-) 
Siringokistadenom papilliferum 

 
8407/0 Siringom, NOS (C44.-) 

 
8407/3 Skleroze ter bezi “sweat gland” duktus 

karsinomu (C44.-) 
Siringomatöz karsinom (C44.-) 
Mikrokistik adneksiyal karsinom (C44.-) 

 
8408/0 Ekrin papiller adenom (C44.-) 

8408/1 Agresif digital papiller adenom (C44.-) 

8408/3 Ekrin papiller adenokarsinom (C44.-) 
Digital papiller adenokarsinom (C44.-) 

8409/0 Ekrin poroma (C44.-) 

8409/3 Malign ekrin poroma 
Porokarsinom (C44.-) 

 
8410/0 Sebase adenom (C44.-) 

Sebase epitelyoma (C44.-) 
 

8410/3 Sebase adenokarsinom (C44.-) 
Sebase karsinom (C44.-) 

8413/3 Ekrin adenokarsinom (C44.-) 

8420/0 Serüminöz adenom (C44.-) 

8420/3 Serüminöz adenokarsinom (C44.2) 
Serüminöz karsinom (C44.2) 

 
 
 

843 Mukoepidermid neoplazmlar 
 
 

8430/1 Mukoepidermoid tümör (obs) 

8430/3 Mukoepidermoid karsinom 

 
 

844-849 Kistik, müsinöz ve seröz 
neoplazmlar 

 

8440/0 Kistadenom, NOS 
Kistom, NOS 

 
8440/3 Kistadenokarsinom, NOS 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

64 64 

Morfoloji - Sayısal Dizin 
	

	

 
8441/0 Seröz kistadenom, NOS 

Seröz kistom Seröz 
mikrokistik adenom 

 
8441/3 Seröz kistadenokarsinom, NOS (C56.9) 

Seröz adenokarsinom, NOS 
Seröz karsinom, NOS 

 
8442/1 Seröz kistadenom, sınır "borderline" 

malignite gösteren (C56.9) 
Seröz tümör, NOS, düşük malignite potansiyeli 
gösteren (C56.9) 
Atipik proliferasyon gösteren seröz tümör 
(C56.9) 

 
8443/0 Saydam “clear” hücreli kistadenom 

(C56.9) 
 

8444/1 Saydam “clear” hücreli kistik tümör, 
sınır "borderline" malignite 
gösteren (C56.9) 

Atipik proliferasyon gösteren saydam “clear” 
hücreli tümör (C56.9) 

8450/0 Papiller kistadenom, NOS (C56.9) 

8450/3 Papiller kistadenokarsinom, NOS 
(C56.9) 

Papillokistik adenokarsinom 
 

8451/1 Papiller kistadenom, sınır "borderline" 
malignite gösteren (C56.9) 

 
8452/1 Solid psödopapiller tümör (C25.-) 

Papiller kistik tümör (C25.-) 
Solid ve kistik tümör (C25.-) 
Solid ve papiller epitelyal neoplazm (C25.-) 

8452/3 Solid psödopapiller karsinom (C25.-) 

8453/0 İntraduktal papiller-müsinöz adenom 
(C25.-) 
İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta 
”intermedier” düzeyde displazi gösteren (C25.-) 
İntraduktal papiller-müsinöz tümör, düşük 
derecede “low grade” displazi gösteren (C25.-) 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, düşük 
derecede “low grade” displazi gösteren (C25.-) 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta derecede 
“moderate” displazi gösteren (C25.-) 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, orta 
derecede “moderate” displazi gösteren (C25.-) 

 
8453/2 İntraduktal papiller-müsinöz karsinom, 

non-invaziv (C25.-) 
İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, yüksek 
derecede “high grade” displazi gösteren (C25.-) 

8453/3 İntraduktal papiller-müsinöz karsinom, 
invaziv (C25.-) 
İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, invaziv 
karsinom eşlik eden (C25._) 

 
8454/0 Atrio-ventriküler düğümün kistik tümörü 

(C38.0) 

8460/0 Papiller seröz kistadenom, NOS (C56.9) 

8460/3 Papiller seröz kistadenokarsinom, NOS 
(C56.9) 

Papiller seröz adenokarsinom (C56.9) 
Mikropapiller seröz karsinom (C56.9) 

 
8461/0 Seröz yüzey papillomu (C56.9) 

 
8461/3 Seröz yüzey papiller karsinomu (C56.9) 

Primer periton seröz papiller karsinomu 
(C48.1) 

 
8462/1 Seröz papiller kistik tümör, 

sınır "borderline" malignite gösteren 
(C56.9) 

Atipik proliferatif papiller seröz tümör (C56.9) 
Papiller seröz kistadenom, sınır "borderline" 
malignite gösteren (C56.9) 
Papiller müsinöz tümör, düşük “low grade” 
malignite potansiyeli gösteren (C56.9) 

 
8463/1 Seröz yüzey papiller tümör, sınır 

“borderline” malignite (C56.9) 
 

8470/0 Müsinöz kistadenom, NOS (C56.9) 
Psödomüsinöz kistadenom, NOS (C56.9) 

Müsinöz kistom (C56.9) 
Müsinöz kistik neoplazm, orta düzeyde 
“intermediate grade” displazili (C25.-) 
Müsinöz kistik neoplazm, orta düzeyde 
“intermediate grade” intraepitelyal neoplazm 
(C22.-) 
Müsinöz kistik neoplazm, düşük düzeyde “low 
grade” displazili (C25.-) 
Müsinöz kistik neoplazm, düşük düzeyde “low 
grade” intraepitelyal neoplazm (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, orta düzeyde “intermediate” 
displazi (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, düşük düzeyde “low grade” 
displazi (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, orta düzeyde “moderate” 
displazi (C25._) 



Morfoloji - Sayısal Dizin

65 65 

Morfoloji - Sayısal Dizin 
	

	

 
 

8470/2 Müsinöz kistadenokarsinom, 
non-invaziv (C25.-) 
Müsinöz kistik tümör, yüksek derece “high grade” 
displazi içeren (C25._) 

Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece “high 
grade” displazi içeren (C25._) 
Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece “high 
grade” intraepitelyal neoplazm içeren (C25._) 

 
8470/3 Müsinöz kistadenokarsinom, NOS 

(C56.9) 
Psödomüsinöz adenokarsinom, NOS (C56.9) 
Psödomüsinöz kistadenokarsinom, NOS 
(C56.9) 

Müsinöz kistik tümör, invaziv karsinom ilişkili 
(C25._) 

Müsinöz kistik neoplazm, invaziv karsinom 
ilişkili (C25._) 

 
8471/0 Papiller müsinöz kistadenom, NOS 

(C56.9) 
Papiller psödomüsinöz kistadenom, NOS 
(C56.9) 

 
8471/3 Papiller müsinöz kistadenokarsinom 

(C56.9) 
Papiller psödomüsinöz kistadenokarsinom 
(C56.9) 

 
8472/1 Müsinöz kistik tümör, sınır “borderline” 

malignite (C56.9) 
Müsinöz tümör, NOS, düşük “low” malignite 
potansiyelli (C56.9) 
Atipik proliferatif müsinöz tümör (C56.9) 
Müsinöz kistadenom, sınır “borderline”malignite 
(C56.9) 
Psödomüsinöz kistadenom, sınır “borderline” 
malignite (C56.9) 

 
8473/1 Papiller müsinöz kistadenom, sınır 

“borderline” malignite (C56.9) 
Papiller psödomüsinöz kistadenom, sınır 
“borderline” malignite (C56.9) 
Papiller müsinöz tümör, düşük “low” malignite 
potansiyelli (C56.9) 

8480/3 Müsinöz adeokarsinom 
Kolloid adenokarsinom 
Kolloid karsinom 
Jelatinöz adenokarsinom (obj) 
Jelatinöz karsinom (obj) 
Müsinöz karsinom Mukoid 
adenokarsinom Mukoid 
karsinom 
Müköz adenokarsinom 
Müköz karsinom 

Primeri belirsiz psödomiksoma peritonei (C80.9) 

8480/6 Psödomiksoma peritonei 

8481/3 Müsin üreten adenokarsinom 
Müsin üreten karsinom 
Müsin salgılayan adenokarsinom 
Müsin salgılayan karsinom 

8482/3 Müsinöz adenokarsinom, endoservikal tip 

8490/3 Taşlı yüzük hücreli karsinom 
Taşlı yüzük hücreli adenokarsinom 

Zayıf kohezyon “poorly cohesive” gösteren 
karsinom 

 
8490/6 Metastatik taşlı yüzük hücreli karsinom 

Krukenberg tümör 
 
 
 
 

850-854 Duktal ve lobüler 
neoplazmlar 

 
 

8500/2 İntraduktal karsinom, noninfiltratif, NOS 
İntraduktal adenokarsinom, noninflitratif, NOS 
İntraduktal karsinom, NOS 

Duktal karsinom in situ / in situ duktal karsinom, 
NOS (C50.-) 

DCIS, NOS (C50.-) 
DIN 3 (C50.-) 
Duktal intraepitelyal neoplazm 3 (C50.-) 

 
8500/3 İnfiltratif / invaziv duktal karsinom, NOS 
(C50.-) 

 
8480/0 Müsinöz adenom 

 
8480/1 Düşük dereceli “low grade” appendiks 

müsinöz neoplazmı (C18.1) 

Duktal adenokarsinom, NOS 
Duktus karsinomu, NOS 
Duktal karsinom, NOS 
Duktus hücreli karsinom 
Infiltratif/ invaziv duktal adenokarsinom (C50.-) 

 
8501/2 Komedokarsinom, noninfiltratif (C50.-) 

Duktal karsinom in situ / in situ duktal 
karsinom, komedo tip (C50.-) 
DCIS, komedo tip (C50.-) 
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8501/3 Komedokarsinom, NOS (C50.-) 

 
8502/3 Memenin sekretuvar karsinomu (C50.-) 

Juvenil meme karsinomu (C50.-) 
 

8503/0 İntraduktal papillom 
Duktal adenom, NOS 
Duktal papillom 

İntraduktal papiller neoplazm, NOS 
İntrakistik papiller neoplazm, düşük dereceli    
“low grade” intraepitelyal neoplazm içeren (C23.9) 

İntrakistik papiller neoplazm, orta düzeyde 
“intermediate grade” intraepilylal neoplazm 
içeren (C23.9) 
İntraglandüler papiller neoplazm, düşük 
dereceli “low grade” intraepitelyal neoplazm 
içeren (C22.1, C24.0) 
İntraduktal papiller neoplazm, orta dereceli 
“intermedier grade” neoplazm içeren 
(C22._, C24.0) 

İntraduktal papiller neoplazm, düşük dereceli 
“low grade” intraepitelyal neoplazm içeren 
(C22._, 24.0) 
İntraduktal tübüler-papiller neoplazm, düşük 
dereceli ”low grade” 

 
8503/2 Noninfiltratif intraduktal papiller 

adenokarsinom (C50.-) 
İntraduktal papiller adenokarsinom, 
NOS (C50.-) 
İntraduktal papiller karsinom, NOS (C50.-) 
DCIS, papiller (C50.-) 
Duktal karsinom in situ / in situ duktal karsinom, 
papiller (C50.-) 
Noninfiltratif intraduktal papiller karsinom 
(C50.-) 

İntraduktal papiller neoplazm, yüksek derece “high 
grade” intraepitelyal neoplazm içeren 

İntra kistik papiller neoplazm, yüksek dereceli 
“high grade” intraepilelyal neoplazi içeren 
(C23.9) 
İntrakistik papiller Tümör, yüksek dereceli “high 
grade” displazi içeren (C23.9) 
İntra kistik papiller tümör, yüksek dereceli “high 
grade” intraepitelyal neoplazm içeren (C23.9) 
İntraduktal papiller neoplazm, yüksek dereceli 
“high grade” displazi içeren 
İntraduktal papiller tümör, yüksek dereceli “high 
grade” displazi içeren 
İntraduktal papiller tümör, yüksek dereceli “high 
grade” intraepitelyal neoplazm içeren 

İntraduktal tübüler-papiller neoplazm, yüksek 
dereceli “high grade” 

8503/3 İntraduktal papiller adenokarsinom, 
invazyon gösteren (C50.-) 

İnfiltratif papiller adenokarsinom 
İnfiltratif ve papiller adenokarsinom 

İntraduktal papiller neoplazm, invaziv 
karsinom ilişkili 

İntrakistik papiller neoplazm, invaziv 
karsinom ilişkili (C23.9) 

 
8504/0 İntrakistik papiller adenokarsinom 

İntrakistik papillom 

8504/2 Noninfiltratif intrakistik karsinom 

8504/3 İntrakistik karsinom, NOS 
İntrakistik papiller adenokarsinom 

 
8505/0 İntraduktal papillomatozis, NOS 

Diffüz intraduktal papillomatozis 
 

8506/0 Memebaşı adenomu, (C50.0) 
Subareolar duktal papillomatozis (C50.0) 

 
8507/2 İntraduktal mikropapiller karsinom, (C50.-) 

In situ duktal karsinom / duktal in situ karsinom, 
mikropapiller (C50.-) 

İntraduktal karsinom, “clinging” (C50.-) 

8508/3 Kistik hipersekretuvar karsinom, (C50.-) 

8510/3 Medüller karsinom, NOS 
Medüller adenokarsinom 

 
8512/3 Medüller karsinom, lenfoid stroma içeren 

8513/3 Atipik medüller karsinom, (C50.-) 8514/3 

Duktal karsinom, dezmoplastik tür 

8520/2 In situ lobüler karsinom, NOS (C50.-) 
LCIS, NOS (C50.-) 
Lobüler karsinom, noninflitratif (C50.-) 

 
8520/3 Lobüler karsinom, NOS (C50.-) 

İnfiltratif lobüler karsinom, NOS (C50.-) 
Lobüler adenokarsinom (C50.-) 

8521/3 İnfiltratif duktüler karsinom (C50.-) 

8522/2 İntraduktal karsinom ve in situ 
lobüler karsinom (C50.-) 
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8522/3 İnfiltratif duktal ve lobüler karsinom 
(C50.-) 

Lobüler ve duktal karsinom (C50.-) 
İnfiltratif duktal ve in situ lobüler karsinom 
(C50.-) 
İntraduktal ve lobüler karsinom (C50.-) 
İnfiltratif lobüler karsinom ve in situ duktal karsinom 
(C50.-) 

 
8523/3 İnfilitratif duktal mikst / karışık diğer 

karsinom tipleri ile (C50.-) 
İnfiltratif duktal ve kribriform karsinom (C50.-) 

İnfiltratif duktal ve müsinöz karsinom (C50.) 

İnfiltratif duktal ve tübüler karsinom (C50.-) 

İnfiltratif duktal ve kolloid karsinom (C50.-) 

8524/3 İnfiltratif lobüler mikst / karışık diğer 
karsinom tipleri ile (C50.-) 

 
8525/3 Polimorf düşük dereceli “low grade” 

adenokarsinom 
Terminal duktus adenokarsinomu 

 
8530/3 İnflematuar karsinom (C50.-) 

İnflematuar adenokarsinom 
 

8540/3 Paget hastalığı, meme (C50.-) 
Memenin Paget hastalığı (C50.-) 

 
8541/3 Paget hastalığı ve memenin infiltre 

duktal karsinomu (C50.-) 
 

8542/3 Paget hastalığı, meme dışı 
“extramammary” 

(kemiğin Paget hastalığı dışında) 
 

8543/3 Paget hastalığı ve memenin intraduktal 
karsinomu (C50.-) 

 
 
 

855 Asiner hücreli neoplazmlar 
 

8550/0 Asiner hücreli adenom 
Asiner adenom Asinik 
hücreli adenom 

 
8550/1 Asiner hücreli tümör (obs) 

Asinik hücreli tümör (obs) 

8550/3 Asiner hücreli karsinom 
Asiner adenokarsinom 
Asiner karsinom 
Asinik hücreli adenokarsinom 

 
8551/3 Asiner hücreli kistadenokarsinom 

8552/3 Mikst / karışık asiner-duktal karsinom 

 
856-857 Kompleks epitelyal 

neoplazmlar 
 

8560/0 Mikst “karışık” skuamöz hücreli ve 
glandüler papillom 

 
8560/3 Adenoskuamöz karsinom 

Mikst adenokarsinom ve epidermoid 
karsinom 
Mikst adenokarsinom ve skuamöz hücreli 
karsinom 

 
8561/0 Adenolenfoma (C07.-,C08.-) 

Papiller kistadenoma lenfomatozum 
(C07.-, C08.-) 
Warthin tümörü (C07.-, C08.-) 

8562/3 Epitelyal-miyoepitelyal karsinom 

8570/3 Adenokarsinom, skuamöz metaplazi 
gösteren 

Adenoakantom 
 

8571/3 Adenokarsinom, kıkırdak ve kemik 
metaplazisi gösteren 

Adenokarsinom, kıkırdak metaplazisi içeren 
Adenokarsinom, kemik metaplazisi içeren 

 
8572/3 Adenokarsinom, iğsi "spindle" hücre 

metaplazisi içeren 
 

8573/3 Adenokarsinom, apokrin metaplazi içeren 
Apokrin metaplazi içeren karsinom 

 
8574/3 Adenokarsinom, nöroendokrin 

diferansiasyon içeren 
Nöroendokrin diferansiasyon içeren 
karsinom 

8575/3 Metaplastik karsinom, NOS 

8576/3 Hepatoid adenokarisnom 
Hepatoid karsinom 
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858 Timik epitelyal neoplazmlar   

8580/0 Timoma, benign / Benign timoma (C37.9) 

8580/1 Timoma, NOS (C37.9) 

8580/3 Malign timoma, NOS (C37.9) 
 

8581/1 Timoma, tip A, NOS (C37.9) 
Medüller timoma, NOS (C37.9) 
İğsi “spindle” hücreli timoma, NOS (C37.9) 

 
8581/3 Timoma, tip A, malign (C37.9) 

Malign iğsi “spindle” hücreli timoma (C37.9) 
Malign medüller timoma (C37.9) 

 
8582/1 Timoma, tip AB, NOS (C37.9) 

Mikst tip timoma, NOS (C37.9) 
 

8582/3 Malign timoma, tip AB (C37.9) 
Malign mikst tip timoma (C37.9) 

 
8583/1 Timoma, tip B1, NOS (C37.9) 

Lenfosit-zengin timoma, NOS (C37.9) 
Lenfositik timoma NOS(C37.9) 
Timoma, organoid, NOS (C37.9) 
Predominant olarak kortikal timoma NOS (C37.9) 

 
8583/3 Malign timoma, tip B1 (C37.9) 

Malign lenfosit-zengin timoma, NOS (C37.9) 
Malign lenfositik timoma NOS (C37.9) 
Malign organoid timoma, NOS (C37.9) 
Malign predominant olarak kortikal timoma 
NOS (C37.9) 

 
8584/1 Timoma, B2 tip, NOS (C37.9) 

Timoma, kortikal, NOS (C37.9) 
 

8584/3 Timoma, B2 tip, malign (C37.9) 
Malign kortikal timoma 

 
8585/1 Timoma, B3 tip, NOS (C37.9) 

Atipik timoma NOS (C37.9) 
Epitelyal timoma NOS (C37.9) 

 
8585/3 Timoma, B3 tip, malign (C37.9) 

Malign atipik timoma (C37.9)  
Malign epitelyal timoma (C37.9) 
İyi diferansiye timik karsinom (C37.9) 

 
8586/3 Timik karsinom, NOS (C37.9) 

Timoma C tip (C37.9) 
 

8587/0 Ektopik hamartomatöz timoma 

8588/3 İğsi / "spindle" epitelyal tümör, timus 
benzeri element içeren 
İğsi / "spindle" epitelyal tümör, timus benzeri 
diferansiyasyon içeren 
SETTLE "spindle epithelial tümör with 
thymus-like element" 

 
8589/3 Timus benzeri element gösteren karsinom 

Timus benzeri diferansiasyon gösteren karsinom 
CASTLE "carcinoma showing thymus-like 
element" 

 
 
 
859-867 Özelleşmiş gonadal 

neoplazmlar 

8590/1 Seks kord-gonadal stromal tümör, NOS 
Gonodal stromal tümör, NOS 
Seks kord tümör, NOS Ovaryum 
stromal tümörü (C56.9) 
Testiküler stromal tümör (C62.-) 

 
8591/1 Seks kord-gonadal stromal tümör, 

inkomplet diferansiye 
 

8592/1 Seks kord-gonadal stromal tümör, mikst 
"karışık" form 

 
8593/1 Stromal tümör, minör seks kordonu 

elementleri içeren (C56.9) 
 

8600/0 Tekoma, NOS (C56.9) 
Teka hücreli tümör 

 
8600/3 Malign tekoma (C56.9) 

8601/0 Lüteinize tekoma (C56.9) 

8602/0 Skleroze stromal tümör (C56.9) 
 

8610/0 Luteoma, NOS (C56.9) 
Luteineoma (C56.9) 

 
8620/1 Granuloza hücreli tümör, erişkin tür 

(C56.9) 
Granuloza hücreli tümör, NOS (C56.9) 

 
8620/3 Malign granuloza hücreli tümör (C56.9) 

Granuloza hücreli karsinom (C56.9) 
Granuloza hücreli tümör, sarkomatoid  
(C56.9) 

 
8621/1 Granuloza hücreli-teka hücreli tümör 

(C56.9) 
Teka hücreli-granuloza hücreli tümör (C56.9) 
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8622/1 Juvenil granüloza hücreli tümör (C56.9) 
 

8623/1 Seks kordonu tümörü, annüler tübül 
içeren (C56.9) 

 
8630/0 Benign androblastom 

Benign arrenoblastom 
 

8630/1 Androblastom, NOS 
Arrenoblastom, NOS 

 
8630/3 Malign androblastom 

Malign arrenoblastom 
 

8631/0 Sertoli-Leydig hücreli tümör, iyi 
diferansiye 

 
8631/1 Sertoli-Leydig hücreli tümör, intermediyer 

diferansiye 
Sertoli-Leydig hücreli tümör, NOS 

 
8631/3 Sertoli-Leydig hücreli tümör, az/kötü 

difreansiye 
Sertol-Leydig hücreli tümör, sarkomatoid tip 

 
8632/1 Jinandroblastom (C56.9) 

8633/1 Sertoli-Leydig hücreli tümör, retiform 

8634/1 Sertoli-Leydig hücreli tümör, intermedier 
diferansiye, heterojen element içeren, 
Sertoli-Leydig hücreli, retiform tümör, heterojen 
element içeren 

 
8634/3 Sertoli-Leydig hücreli tümör, az/kötü 

diferansiye, heterojen element içeren, 
 

8640/1 Sertoli hücreli tümör, NOS 
Tübüler androblastom, NOS 
Pick tübüler adenom 
Sertoli hücreli adenom 

Testiküler adenom 

8640/3 Sertoli hücreli karsinom (C62.-) 8641/0  

Sertoli hücreli tümör, lipid depolanması 
içeren 
Folliküloma lipidik (C56.9) 
Lipid-zengin Sertoli hücreli tümör (C56.9) 
Tübüler androblastom, lipid depolanması içeren 
(C56.9) 

 
8642/1   Büyük hücreli kalsifiye Sertoli hücreli 

tümör 

8650/0 Benign Leydig hücreli tümör (C62.-) 
Benign interstisyel hücreli tümör 

 
8650/1 Leydig hücreli tümör, NOS (C62.-) 

İnterstisyel hücreli tümör, NOS 
 

8650/3 Malign Leydig hücreli tümör (C62.-) 
Malign interstisyel hücreli tümörü 

 
8660/0 Hilus hücreli tümör (C56.9) 

Hilar hücreli tümör (C56.9) 
 

8670/0 Ovaryumun lipidli hücre tümörü (C56.9) 
Steroid hücreli tümör, NOS Ovaryumun 
lipoid hücreli tümörü (C56.9) 

Maskulinovoblastom (C56.9) 

8670/3 Malign steroid hücreli tümör 

8671/0 Adrenal kalıntısı tümörü 

 

868-871 Paragangliyom ve 
glomus tümörü 

 
 

8680/0 Benign paragangliyom 

8680/1 Paragangliyom, NOS    

8680/3 Malign paragangliyom  

8681/1 Sempatik paragangliyom 

8682/1 Parasempatik paragangliyom 

8683/0 Gangliyositik paragangliyom (C17.0) 
 

8690/1 Glomus jugulare tümörü, NOS (C75.5) 
Jugular paragangliyom (C75.5) 
Jugulotimpanik paragangliyom (C75.5) 

 
8691/1 Aort cismi tümörü (C75.5) 

Aort cismi paragangliyomu (C75.5) 
Aortikopulmoner paragangliyom (C75.5) 

 
8692/1 Karotis cismi tümörü (C75.4) 

Karotis cismi paragangliyomu (C75.4) 
 

8693/1 Ekstra-adrenal paragangliyom, NOS 
Nonkromaffin paragangliyom, NOS 
Kemodektom 

 
8693/3 Malign ekstra-adrenal paragangliyom 

Malign nonkromaffin paragangliyom 
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8700/0 Feokromositom, NOS (C74.1) 

Adrenal medüler paragangliyom 
(C74.1) 
Kromaffin paragangliyom 
Kromaffin tümör 
Kromaffinom 

 
8700/3 Malign feokromositom (C74.1) 

Malign adrenal medüller paragangliyom 
(C74.1) 
Feokromoblastom (C74.1) 

 
8710/3 Glomanjiyosarkom 

Glomoid sarkom 
 

8711/0 Glomus tümörü, NOS 

8711/3 Malign glomus tümörü 

8712/0 Glomanjiyom 

8713/0 Glomanjiyomyom 
 
 
 

872-879 Nevüs ve melanomlar 
 

8720/0 Pigmentli nevüs, NOS (C44.-) 
Nevüs, NOS (C44.-) 
Melanositik nevüs (C44.-) 
Saçlı "hairy" nevüs (C44.-) 

 
8720/2 In situ melanom 

 
8720/3 Malign melanom, NOS (Juvenil melanom 

dışında M-8770/0) 
Melanom, NOS 

 
8721/3 Nodüler melanom (C44.-) 

8722/0 Balon hücreli nevüs (C44.-) 

8722/3 Balon hücreli melanom (C44.-) 

8723/0 Halo nevüs (C44.-) 
Regresse nevüs (C44.-) 

 
8723/3 Malign melanom, regresse (C44.-) 

8725/0 Nöronevüs (C44.-) 

8726/0 Magnoselüler nevüs (C69.4) 
Gözküresi melanositomu (C69.4) 
Melanositom, NOS 

 
8727/0 Displastik nevüs (C44.-) 

8728/0 Diffüz melanositozis (C70.9) 
 

8728/1 Meningeal “meninjiyal” melanositom 
(C70.9) 

 
8728/3 Meningeal “meninjiyal” melanomatozis 

(C70.9) 
 

8730/0 Nonpigmente nevüs (C44.-) 
Akromik nevüs (C44.-) 

8730/3 Amelanotik melanom (C44.-) 

8740/0 “Junctional” nevüs, NOS (C44.-) 
Intraepidermal nevüs (C44.-) 
“Junction” nevüs (C44.-) 

 
8740/3 “Junctional” nevüste malign melanom 

(C44.-) 

8741/2 Prekanseröz melanozis, NOS (C44.-) 

8741/3 Prekanseröz melanoziste malign 
melanom (C44.-) 

 
8742/2 Malign lentigo “lentigo maligna” (C44.-) 

Hutchinson melanotik beni/"freckle", NOS (C44.-) 
 

8742/3 Lentigo malign melanom (C44.-) 
Hutchinson melanotik beni /" freckle" nde 
malign melanom (C44.-) 

 
8743/3 Süperfisyal / yüzeyel yayılan melanom 

(C44.-) 

8744/3 Malign akral lentijinöz melanom (C44.-) 

8745/3 Malign dezmoplastik melanom (C44.-) 
Amelanotik dezmoplastik melanom (C44.-) 
Malign nörotropik melanom (C44.-) 

8746/3 Mukozal lentijinöz melanom 

8750/0 İntrademal nevüs (C44.-) 
Dermal nevüs (C44.-) 

 
8760/0 Kompaund nevüs (C44.-) 

Dermal ve epidermal nevüs (C44.-) 

8761/0 Küçük konjenital nevüs (C44.-) 

8761/1 Dev pigmente nevüs, NOS (C44,-) 
İntermediyer ve dev konjenital nevüs (C44.-) 
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8761/3 Dev pigmente nevüste malign melanom 
(C44.-) 

Konjenital melanositik nevüste malign 
melanom (C44.-) 

 
8762/1 Konjenital nevüste proliferatif dermal 

lezyon (C44.-) 
 

8770/0 Epiteloid ve iğsi hücreli nevüs (C44.-) 
Juvenil melanom (C44.-) 
Juvenil nevüs (C44.-) 
Spitz nevüs (C44.-) 

Reed'in pigmentli iğsi hücreli nevüsü (C44.-) 
 

8770/3 Mikst / karışık epiteloid ve iğsi hücreli 
melanom 

 
8771/0 Epiteloid hücreli nevüs (C44.-) 

8771/3 Epiteloid hücreli melanom 

8772/0 İğsi “spindle” hücreli nevüs, NOS (C44.-) 

8772/3 İğsi “spindle” hücreli melanom, NOS 

8773/3 İğsi “spindle” hücreli melanom, A tip 
(C69.-) 

 
8774/3 İğsi “spindle” hücreli melanom, B tip 

(C69.-) 
 

8780/0 Mavi nevüs, NOS (C44.-) 
Jadassohn mavi nevüs (C44.-) 

8780/3 Malign mavi nevüs (C44.-) 

8790/0 Sellüler mavi nevüs (C44.-) 

 
 

880 Yumuşak doku tümörleri ve 
sarkomlar, NOS 

 

8800/0 Benign yumuşak doku tümörü 

8800/3 Sarkom, NOS 
Malign mezenkimal tümör 
Malign yumuşak doku tümörü 
Yumuşak doku sarkomu 

 
 

8800/9 Sarkomatozis, NOS 

8801/3 İğsi “spindle” hücreli sarkom 

8802/3 Dev hücreli sarkom (Kemik de 9250/3) 
Pleomorfik hücreli sarkom 

8803/3 Küçük hücreli sarkom 
Yuvarlak hücreli “round cel” sarkom 

 
8804/3 Epitelioid sarkom 

Epitelioid hücreli sarkom 
 

8805/3 Andiferansiye "Undifferentiated" 
sarkom 

 
8806/3 Dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli 

tümör 
 
 
 

881-883 Fibromatöz neoplazmlar 
 

8810/0 Fibrom, NOS 
 

8810/1 Sellüler “hücresel” fibrom (C56.9) 

8810/3 Fibrosarkom, NOS 

8811/0 Fibromiksom 
Miksofibrom, NOS 
Miksoid fibrom 

Pleksiform fibromiksom 
 

8811/3 Fibromiksosarkom 

8812/0 Periosteal fibrom (C40.-,C41.-) 

8812/3 Periosteal fibrosarkom (C40.-, C41.-) 
Periosteal sarkom, NOS (C40.-C41.-) 

 
8813/0 Fasiyal fibrom 

8813/3 Fasiyal fibrosarkom 

8814/3 İnfantil fibrosarkom 
Konjenital fibrosarkom 

 
8815/0 Soliter fibröz tümör 

Lokalize fibröz tümör  

8815/3 Malign soliter fibröz tümör 

8820/0 Elastofibrom 

8821/1 Agresif fibromatozis 
Dezmoid, NOS 
Ektra-abdominal dezmoid 
İnvaziv fibrom 

 
8822/1 Abdominal fibromatozis 

Abdominal dezmoid Mezenterik 
fibromatozis (C48.1) 
Retroperitoneal fibromatozis (C48.0) 
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8823/0 Dezmoplastik fibrom 

8824/0 Miyofibrom 

8824/1 Miyofibromatozis 
Konjenital jeneralize fibromatozis 
İnfantil miyofibromatozis 

 
8825/0 Miyofibroblastom 

 
8825/1 Miyofibroblastik tümör, NOS 

İnflematuar miyofibroblastik tümör 

8826/0 Anjiyomiyofibroblastom 

8827/1 Peribronşiyal miyofibroblastik 
tümör (C34.-) 

Konjenital peribronşiyal miyofibroblastik 
tümör (C34.-) 

 
8830/0 Benign fibröz histiyositom 

Fibröz histiyositom, NOS 
Fibroksantom, NOS 
Ksantofibrom 

 
8830/1 Atipik fibröz histiyositom 

Atipik fibroksantom 
 

8830/3 Malign fibröz histiyositom 
Malign fibroksantom 

 
8831/0 Histiyositom, NOS 

Derin histiyositom 
Jüvenil histiyositom 
Retikülohistiyositom 

 
8832/0 Dermatofibrom, NOS (44.-) 

Kutenöz histiyositom, NOS (C44.-) 
Skleroze hemanjiyom (C44.-) 
Subepidermal nodüler fibrozis (C44.-) 
Lentikuler dermatofibrom (C44.-) 

 
8832/3 Dermatofibrosarkom, NOS (C44.-) 

Dermatofibrosarkom protuberens, NOS (C44.-) 
 

8833/3 Pigmentli dermatofibrosarkom 
protuberans (C44.-) 

Bednar tümörü (C44.-) 
 

8834/1 Dev “giant” hücreli fibroblastom 

8835/1 Pleksiform fibrohistiyositik tümör 

8836/1 Anjiyomatoid fibröz histiyositom 

884 Miksomatöz neoplazmlar 
 

8840/0 Miksom, NOS 

8840/3 Miksosarkom 

8841/1 Anjiyomiksom 
Agresif anjiyomiksom 

 
8842/0 Ossifiye fîbromiksoid tümör 

 
 
 

885-888 Lipomatöz neoplazmlar 
 

8850/0 Lipom, NOS 

8850/1 Atipik lipom 
Süperfisyal iyi diferansiye liposarkom 
Süperfisyal yumuşak dokuların iyi diferansiye 
liposarkomu 

 
8850/3 Liposarkom, NOS 

Fibroliposarkom 
 

8851/0 Fibrolipom 
 

8851/3 İyi diferansiye liposarkom 
İyi diferansiye liposarkom 
Lipom benzeri liposarkom 

İnflematuvar liposarkom 
Skleroze liposarkom 

 
8852/0 Fibromiksolipom 

Miksolipom 
 

8852/3 Miksoid liposarkom 
Miksoliposarkom 

 
8853/3 Yuvarlak hücreli “round cell” liposarkom 

8854/0 Pleomorfik lipom 

8854/3 Pleomorfik liposarkom 

8855/3 Mikst “karışık” liposarkom 

8856/0 İntramüsküler lipom 
İnflitre lipom 
İnflitre anjiyolipom 

 
8857/0 İğsi “spindle” hücreli lipom 

8857/3 Fibroblastik liposarkom 
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8858/3 Diferansiye liposarkom 

8860/0 Anjiyomiyolipom 

8861/0 Anjiyolipom, NOS 

8862/0 Kondroid lipom 8870/0 

Miyelolipom 

8880/0 Hibernom 
Kahverengi yağ tümörü 
Fötal yağ hücresi lipomu 

 
8881/0 Lipoblastomatozis 

Fötal lipom, NOS 
Fötal lipomatozis 
Lipoblastom 

 
 
 

889-892 Miyomatöz neoplazmlar 
 
 

8890/0 Leyomiyom, NOS 
Fibroid uterus (C55.9) 
Fibromiyom 
Leyomiyofibrom 

Lipoleyomiyom 
Pleksiform leyomiyom 

 
8890/1 Leyomiyomatozis, NOS 

İntravasküler leyomiyomatozis 

8890/3 Leyomiyosarkom, NOS 

8891/0 Epiteloid leyomiyom 
Leyomiyoblastom 

8891/3 Epiteloid leyomiyosarkom 

8892/0 Sellüler leyomiyom  

8893/0 "Bizzare" leyomiyom 
Atipik leyomiyom 
Pleomorfik leyomiyom 
Simplastik leyomiyom 

 
8894/0 Anjiyomiyom 

Vasküler leyomiyom 
Anjiyoleyomiyom 

 
8894/3 Anjiyomiyosarkom 

8895/0 Miyom 

8895/3 Miyosarkom 

8896/3 Miksoid leyomiyosarkom 
 

8897/1 Düz kas tümörü, malignite potansiyeli 
belirsiz 
Düz kas tümörü, NOS     

8898/1 Metastaz yapan leyomiyom 

8900/0 Rabdomiyom, NOS 

8900/3 Rabdomiyosarkom, NOS 
Rabdosarkom 

 
8901/3 Pleomorfik rabdomiyosarkom, erişkin tür 

Pleomorfik rabdomiyosarkom, NOS 
 
 

8902/3 Mikst “karışık” tip rabdomiyosarkom 
Mikst “karışık” embiryonel rabdomiyosarkom 
ve alveoler rabdomiyosarkom 

8903/0 Fötal rabdomiyom 

8904/0 Erişkin rabdomiyom 
Glikojenik rabdomiyom 

8905/0 Genital rabdomiyom (C51.-, C52.9) 

8910/3 Embiryonel rabdomiyosarkom, NOS 
Pleomorfik embiryonel rabdomiyosarkom 
Sarkoma botryoides 

Botrioid sarkom 
 

8912/3 İğsi “spindel” hücreli rabdomiyosarkom 

8920/3 Alveoler rabdomiyosarkom 

8921/3 Gangliyonik diferansiyasyon gösteren 
rabdomiyosarkom 

Ektomezenkimom 
 
 
 

893-899 Kompleks mikst ve 
stromal neoplazmlar 

8930/0 Endometriyal stromal nodül (C54.1) 

8930/3 Endometriyal stromal sarkom, NOS 
(C54.1) 

Endometriyal sarkom, NOS (C54.1) 
Endometriyal stromal sarkom, yüksek derece 
(C54.1) 
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8931/3 Endometriyal stromal sarkom, 

düşük derece (C54.1) 
Endolenfatik stromal miyozis (C54.1) 
Endometrial stromatozis (C54.1) 
Stromal endometriyozis (C54.1) 
Stromal miyozis, NOS (C54.1) 

 
8932/0 Adenomiyom 

Atipik polipoid adenomiyom 
 

8933/3 Adenosarkom   

8934/3 Karsinofibrom   

8935/0 Benign stromal tümör 

8935/1 Stromal tümör, NOS 

8935/3 Stromal sarkom, NOS 

 
8936/0 Benign gastrointestinal stromal 

tümör (GİST) 
GİST benign 

 
8936/1 Gastrointestinal stromal tümör (GIST) 

NOS 
GİST, NOS 
Malignite potanisyeli belirlenemeyen 
gastrointestinal stromal tümör 
Gastrointestinal otonom sinir tümörü 
GANT 
Gastrointestinal "pace maker" hücreli tümör 

 
8936/3 Gastrointestinal stromal sarkom 

Malign gastrointestinal stromal tümör 
GİST, malign 

 
8940/0 Pleomorfik adenom 

Mikst tümör, NOS 
Mikst tümör, tükrük bezi türü, NOS 
(C07.-,C08.-) 
Kondroid siringom (C44.-) 

 
8940/3 Malign mikst tümör, NOS 

Malign mikst tümör, tükrük bezi türü 
(C07.-,C08.-) 
Malign kondroid siringom (C44.-) 

 
8941/3 Pleomorfik adenomda karsinom 

(C07-, C08.-) 
 

8950/3 Müller mikst tümörü (C54.-) 

8951/3 Mezodermal mikst tümör 

8959/0 Benign kistik nefroma (C64.9) 

8959/1 Kistik ve kısmi “partially” diferansiye 
nefroblastom (C64.9) 

 
8959/3 Malign kistik nefroma (C64.9) 

Malign multiloküler kistik nefroma (C64.9) 

8960/1 Mezoblastik nefroma  

8960/3 Nefroblastoma, NOS (C64.9) 
“Nefroma”, NOS (C64.9) 
Wilms tümörü (C64.9) 

 
8963/3 Malign rabdoid tümör 

Rabdoid sarkom 
Rabdoid tümör, NOS 

 
8964/3 Böbreğin saydam “clear” hücreli 

sarkomu (C64.9) 

8965/0 Nefrojenik adenofibrom (C64.9) 

8966/0 "Renomedüller" interstisyel hücreli 
tümör (C64.9) 
Renomedüller fibrom (C64.9) 

8967/0 Ossifiye renal tümör (C64.9) 

8970/3 Hepatoblastom (C22.0) 
Embiryonel hepatom (C22.0) 
Epitelyoid hepatoblastom (C22.0) 
Mikst epitelyal-mezenkimal hepatoblastom 
(C22.0) 

8971/3 Pankreatoblastom (C25.-) 

8972/3 Pulmoner blastom (C34.-) 
Pnömoblastom (C34.-) 

 
8973/3 Plöropulmoner blastom 

8974/1 Siyaloblastom 

8975/1 Kalsifiye yuvalar içeren, epitelyal 
stromal tümör (C22.0) 

8980/3 Karsinosarkom, NOS 

8981/3 Embiryonel karsinosarkom 

8982/0 Miyoepitelyom 
Miyoepitelyal adenom 
Miyoepitelyal tümör 
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8982/3 Malign miyoepitelyom 
Miyoepitelyal karsinom   

8983/0 Adenomiyoepitelyom (C50.-) 

8990/0 Benign mezenkimom 

8990/1 Mezenkimom, NOS 
Mikst mezenkimal tümör 

 
8990/3 Malign mezenkimom 

Mikst mezenkimal sarkom 
 

8991/3 Embiryonel sarkom 
 
 

900-903 Fibroepitelyal neoplazmlar 

9000/0 Brenner tümörü, NOS (C56.9)  

9000/1 Sınır “borderline” malignite gösteren 
Brenner tümörü (C56.9) 

Prolifere Brenner tümörü (C56.9) 

9000/3 Malign Brenner tümörü (C56.9) 

9010/0 Fibroadenom, NOS (C50.-) 

9011/0 İntrakanaliküler fibroadenom (C50.-) 

9012/0 Perikanaliküler fibroadenom (C50.-) 

9013/0 Adenofibrom, NOS (C50.-) 
Kistadenofibrom, NOS 
Papiller adenofibrom 

 
9014/0 Seröz adenofibrom, NOS 

Seröz kistadenofibrom, NOS 
 

9014/0 Sınır "borderline" malignite içeren 
seröz adenofibrom 
Sınır "borderline" malignite içeren seröz 
kistadenofibrom 

 
9014/3 Seröz adenokarsinofibrom 

Malign seröz adenofibrom 
Seröz kistadenokarsinofibrom 

Malign seröz kistadenofibrom 
 

9015/0 Müsinöz adenofibrom, NOS 
Müsinöz kistadenofibrom, NOS 

9015/1 Sınır "borderline" malignite içeren 
müsinöz adenofibrom 
Sınır "borderline" malignite içeren 
müsinöz kistadenofibrom 

 
9015/3 Müsinöz adenokarsinofibrom 

Malign müsinöz adenofibrom 
Müsinöz kistadenokarsinofibrom 

Malign müsinöz kistadenofibrom 
 

9016/0 Dev “gaint” fibroadenom (C50.-) 
 

9020/0 Benign filloides “phyllodes” tümör (C50.-) 
Benign sistosarkom filloides (C50.-)(obs) 

 
9020/1 Sınır "borderline" filloides tümör (C50.-) 

Sistosarkom filloides, NOS (C50.-) 
Filloides tümör, NOS (C50.-) 

 
9020/3 Malign filloides tümör (C50.-) 

Malign sistosarkom filloides (C50.-) 
 

9030/0 Jüvenil fibroadenom (C50.-) 
 
 
 

904 Sinoviya-benzeri doku 
neoplazmları 

9040/0 Benign sinoviyom 

9040/3 Sinoviyal sarkom, NOS 
Sinoviyom, NOS 
Malign sinoviyom 

 
9041/3 İğsi “spindle” hücreli sinoviyal sarkom 

Monofazik fibröz sinoviyal sarkom 

9042/3 Epitelioid hücreli sinoviyal sarkom 

9043/3 Bifazik sinoviyal sarkom 

9044/3 Saydam "clear" hücreli sarkom, NOS 
(Böbrek dışında 8964/3) 

Tendon ve aponörozların saydam hücreli 
sarkomu (C49.-) 
Yumuşak dokuların malign melanomu (C49.-) 

 
 
 
 

905 Mezotelyal neoplazmlar 
 

9050/0 Benign mezotelyoma 

9050/3 Malign mezotelyoma 
Mezotelyoma, NOS 
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9051/0 Benign fibröz mezotelyoma 

 
9051/3 Malign fibröz mezotelyoma 

Fibröz mezotelyoma, NOS 
Dezmoplastik mezotelyoma 
Sarkomatoid mezotelyoma 
İğsi “spindled” hücreli mezotelyoma 

 
9052/0 Benign epiteloid mezotelyoma 

Benign iyi diferansiye papiller mezotelyoma 
Mezotelyal papillom 

 
9052/3 Malign epiteloid mezotelyoma 

Epiteloid mezotelyoma, NOS 
 

9053/3 Malign bifazik mezotelyoma 
Bifazik mezotelyoma, NOS 

9054/0 Adenomatoid tümör, NOS 

9055/0 Benign multikistik mezotelyoma 
Benign kistik mezotelyoma (C48) 

 
9055/1 Kistik mezotelyoma, NOS (C48) 

 
 
 

906-909 Germ hücreli 
neoplazmlar 

 
 

9060/3 Disgerminom 
 

9061/3 Seminom, NOS (C62.-) 
 

9062/3 Anaplastik seminom (C62.-) 
Yüksek mitotik indeks gösteren seminom 
(C62.-) 

 
9063/3 Spermatositik seminom (C62.-) 

Spermatositom (C62.-) 
 

9064/2 İntratübüler malign germ hücreleri (C62.-) 
İntratübüler germ hücre neoplazmı (C62.-) 

 
9064/3 Germinom 

Germ hücre tümörü, NOS 
 

9065/3 Nonseminomatöz germ hücre tümörü 
(C62.-) 

 
9070/3 Embiryonel karsinom, NOS 

Embiryonel adenokarsinom 

9071/3 "Yolk sac" tümörü 
İnfantil embiryonel karsinom 
Endodermal sinüs tümörü 
Orşiyoblastom (C62.-) 
Poliveziküler vitellin tümör 

Hepatoid "yolk sac" tümörü 
 

9072/3 Poliembiryoma 
Poliembiryonel tip embiryonel karsinom 

 
9073/1 Gonadoblastoma 

Gonositoma 
 

9080/0 Benign teratom 
Erişkin “adult” teratom, NOS 
Kistik teratom, NOS    
Erişkin “adult” kistik teratom 
Matür teratom     
Diferansiye teratom 

 
9080/1 Teratom, NOS 

Solid teratom 
 

9080/3 Malign teratom, NOS 
Embiryonel teratom 
Malign teratoblastom 

Malign immatür teratom 
İmmatür teratom, NOS 

 
9081/3 Teratokarsinom 

Mikst embiryonel karsinom ve teratom 
 

9082/3 Andiferansiye malign teratom 
Anaplastik malign teratom 

9083/3 İntermediyer malign teratom 

9084/0 Dermoid kist, NOS 
Dermoid, NOS 

 
9084/3 Malign transformasyon “değişim” içeren 

teratom 
Malign transformasyon “değişim” 
içeren dermoid kist (C56.9) 
Malignite içeren dermoid kist 

 
9085/3 Mikst germ hücreli tümör 

Mikst teratom ve seminom 

9090/0 Struma ovarii, NOS (C56.9) 

9090/3 Malign struma ovarii (C56.9) 

9091/1 Strumal karsinoid (C56.9) 
Struma ovarii ve karsinoid (C56.9) 
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910 Trofoblastik neoplazmlar 
 

9100/0 Mol hidatiform, NOS(C58.9) 
Hidatid mol (C58.9) 
Komplet hidatiform mol (C58.9) 

 
9100/1 İnvaziv mol hidatiform (C58.9) 

Koriyoadenom destrüens (C58.9) 
Koriyoadenom (C58.9)       
İnvaziv mol, NOS (C58.9) Malign 
mol hidatiform (C58.9) 

 
9100/3 Koriyokarsinom, NOS 

Koriyonepitelyom 
Koriyoepitelyom 

 
9101/3 Diğer germ hücre elementlerini 

içeren koriyokarsinom   
Teratom içeren koriyokarsinom 

Embiryonel karsinom içeren 
koriyokarsinom 

 
9102/3 Trofoblastik malign teratom 

9103/0 Parsiyel mol hidatiform (C58.9) 

9104/1 Plasental site trofoblastik tümör 

9105/3 Epiteloid trofoblastik tümör 

 
 

911 Mezonefromalar 
 

9110/0 Benign mezonefroma 
Mezonefrik adenom 
Wolff duktus adenomu 

 
9110/1 Mezonefrik tümör, NOS 

Wolff duktus tümörü 
 

9110/3 Malign mezonefroma 
Mezonefrik adenokarsinom 
Mezonefrom, NOS        
Wolff duktus karsinomu 

 
 
 
 

912-916 Kan damarı tümörleri 
 
 

9120/0 Hemanjiyom, NOS 
Anjiyom, NOS 
Koriyoanjiyom (C58.9) 

 
9120/3 Hemanjiyosarkom 

Anjiyosarkom 

9121/0 Kavernöz hemanjiyom 

9122/0 Venöz hemanjiyom 

9123/0 "Racemose" / salkım hemanjiyom 
Arteriyovenöz hemanjiyom 

9124/3 Kupffer hücreli sarkom (C22.0) 

9125/0 Epiteloid hemanjiyom 
Histiyositoid hemanjiyom 

9130/0 Benign hemanjiyoendotelyom 

9130/1 Hemanjiyoendotelyom, NOS 
Anjiyoendotelyom 

Kaposiform hemanjiyoendotelyom 
 

9130/3 Malign hemanjiyoendotelyom 
Hemanjiyoendoteliyal sarkom 

 
9131/0 Kapiller hemanjiyom 

Basit hemanjiyom 
İnfantil hemanjiyom 
Pleksiform hemanjiyom 
Jüvenil hemanjiyom 

9132/0 İntramüsküler hemanjiyom 

9133/1 Epitelioid hemanjiyoendotelyom, 
NOS 

 
9133/3 Malign epitelioid 

hemanjiyoendotelyom 
İntravasküler bronkiyo-alveolar tümör 
(C34.-) 

 
9135/1 Endovasküler papiller 

anjiyoendoteliyom 
Dabska tümörü 

 
9136/1 İğsi “spindle” hücreli 

hemanjiyoendotelyom 
İğsi “spindle” hücreli anjiyoendotelyom 

 
9140/3 Kaposi sarkom 

Multipl hemorajik sarkom 
 

9141/0 Anjiyokeratom 
 

9142/0 Verriköz keratotik hemanjiyom 

9150/0 Benign hemanjiyoperisitom 

9150/1 Hemanjiyoperisitom, NOS 
Hemanjiyoperisitik menenjiyom (C70.-) [obs] 
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9150/3 Malign hemanjiyoperisitom 

 
9160/0 Anjiyofibrom, NOS 

Jüvenil anjiyofibrom Burun 
jüvenil fibromu (C44.3) 
İnvolusyon gösteren nevüs (C44.-) 

Dev hücreli anjiyofibrom 
Sellüler anjiyofibrom 

9161/0 Edinsel saçaklı "tufted" hemanjiyom 

9161/1 Hemanjiyoblastom 
Anjiyoblastom 

 
 

917 Lenfatik damar tümörleri 
 

9170/0 Lenfanjiyom, NOS 
Lenfanjiyoendotelyom, NOS4 

 
9170/3 Lenfanjiosarkom 

Lenfanjiyoendoteliyal sarkom 
Lenfanjiyoendotelyom, malign 

9171/0 Kapiller hemanjiyom 

9172/0 Kavernöz hemanjiyom 

9173/0 Kistik lenfanjiyom 
Higroma, NOS 
Kistik higroma 

9174/0 Lenfanjiyomiyom 

9174/1 Lenfanjiyomiyomatozis 
Lenfanjiyoleyomiyomatozis 

 
9175/0 Hemolenfanjiyom 

 
 
 
 

918-924 Ossöz ve kondromatöz 
neoplazmlar 

 
 

9180/0 Osteom, NOS (C40.-, C41.-) 
 

9180/3 Osteosarkom, NOS (C40.-, C41.-) 
Osteojenik sarkom, NOS (C40.-, C41.-) 
Osteokondro sarkom (C40.-, C41.-) 
Osteoblastik sarkom (C40.-, C41.-) 

 
9181/3 Kondroblastik osteosarkom 

(C40.-, C41,-) 

9182/3 Fibroblastik osteosarkom (C40.-, C41.-) 
Osteofibrosarkom (C40.-, C41.-) 

9183/3 Telenjiektatik osteosarkom (C40.-, C41.-) 

9184/3 Osteosarkom, kemiğin Paget 
hastalığında (C40.-, C41.-) 

 
9185/3 Küçük hücreli osteosarkom 

(C40.-, C41.-) 
Yuvarlak hücreli osteosarkom 
(C40.-,C41.-) 

 
9186/3 Sentral osteosarkom (C40.-, C41.-) 

Konvensiyonel osteosarkom (C40.-, C41.-) 
Medüller osteosarkom (C40.-, C41.-) 

 
9187/3 İntraosseöz iyi diferansiye 

osteosarkom (C40.-, C41.-) 
İntraosseöz düşük dereceli osteosarkom 
(C40.-, C41.-) 

9191/0 Osteoid osteom, NOS (C40.-, C41.-) 

9192/3 Parosteal osteosarkom (C40.-, C41.-) 
Jukstakortikal osteosarkom (C40.-, C41.-) 

 
9193/3 Periosteal osteosarkom 

(C40.-, C41.-) 
 

9194/3 Yüksek dereceli yüzey osteosarkomu 
(C40.-, C41.-) 

9195/3 İntrakortikal osteosarkom (C40.-, C41.-) 

9200/0 Osteoblastom, NOS (C40.-, C41.-) 
Dev osteoid osteom (C40.-, C41.-) 

9200/1 Agressif osteoblastom (C40-, C41.-) 

9210/0 Osteokondrom (C40.-, C41.-) 
Ekkondrom (C40.-, C41.-) 
Kartillaginöz ekzostoz (C40.-, C41.-) 
Osteokartillaginöz ekzostoz (C40.-, C41.-) 

 
9210/1 Osteokondromatozis, NOS 

(C40.-, C41.-) 
Ekkondrozis (C40.-, C41.-) 

 
9220/1 Kondromatozis, NOS 

(C40.-, C41.-) 
 

9220/3 Kondrosarkom, NOS 
(C40.-, C41.-) 
Fibrokondrosarkom (C40.-, C41.-) 



Morfoloji - Sayısal Dizin

79 79 

Morfoloji - Sayısal Dizin 
	

	

 
 

9221/0 Jukstakortikal kondrom 
(C40.-, C41.-) 
Periosteal kondrom (C40.-, C41.-) 

 
9221/3 Jukstakortikal kondrosarkom 

(C40.-,C41.-) 
Periosteal kondrosarkom (C40.-, C41.-) 

 
9230/0 Kondroblastom, NOS (C40.-, C41.-) 

Kondromatöz dev hücreli tümör (C40.-, C41.-) 
Codman tümörü (C40.-, C41.-) 

 
9230/3 Malign kondroblastom (C40.-, C41.-) 

9231/3 Miksoid kondrosarkom (C40.-, C41.-) 

9240/3 Mezenkimal kondrosarkom (C40.-,C41.-) 

9241/0 Kondromiksoid fibrom (C40.-, C41.-) 

9242/3 Saydam hücreli "clear cell" 
kondrosarkom (C40.-, C41.-) 

 
9243/3 Dediferansiye kondrosarkom 

(C40.-, C41.-) 
 
 
 

925 Dev hücreli tümörler 
 
 

9250/1 Kemiğin dev hücreli tümörü, NOS 
(C40.-, C41.-) 

Osteoklastom, NOS (C40.-, C41.-) 
 

9250/3 Kemiğin dev hücreli malign tümörü 
(C40.-, C41.-) 

Malign osteoklastom (C40.-, C41.-) Kemiğin 
dev hücreli sarkomu (C40.-, C41.-) 

 
9251/1 Yumuşak dokuların dev hücreli tümörü, 

NOS (C40.-, C41.-) 
 

9251/3 Malign, yumuşak dokuların dev hücreli 
tümörü (C40.-,C41.-) 

 
9252/0 Tenosinoviyal dev hücreli tümör (C49.-) 

Tendon kılıflarının fibröz histiyositomu (C49.-) 
Tendon kılıflarının dev “gaint” hücreli tümörü 
(C49.-) 

 
9252/3 Malign tenosinoviyal dev hücreli tümör 

(C49._) 
Tendon kılıflarının dev hücreli malign 
tümörü (C49._) 

926 Diğer kemik tümörleri 
(C40.-C41.-) 

 
9260/3 Ewing Sarkomu 

Ewing 
 

9261/3 Uzun kemiklerin adamantinomu (C40.-) 
Tibiyal adamantinom (C40.2) 

 
9262/0 Ossifiye fibrom 

Fibro-osteom 
Osteofibrom 

 
 
 

927-934 Odontojenik tümörler (C41.-) 
 
 

9270/0 Benign odontojenik tümör 

9270/1 Odontojenik tümör, NOS 

9270/3 Malign odontojenik tümör 
Ameloblastik karsinom 
Odontojenik karsinom 
Odontojenik sarkom Primer 
intraosseöz karsinom 

 
9271/0 Ameloblastik fibrodentinom 

Dentinoma 
 

9272/0 Sementoma, NOS 
Periapikal semental displazi 
Periapikal semento-osseöz displazi 

9273/0 Benign sementoblastom 

9274/0 Sementifiye fibrom 
Semento-ossifiye fibrom 

 
9275/0 Devsi "gigantiform" sementom 

Florid osseoz displazi 

9280/0 Odontoma, NOS 

9281/0 Kompaund odontoma 

9282/0 Kompleks odontoma 

9290/0 Ameloblastik fibro-odontoma 
Fibroameloblastik odontoma 

 
9290/3 Ameloblastik odontosarkom 

Ameloblastik fibrodentinosarkom 
Ameloblastik fibro-odontosarkom 
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9300/0 Adenomatoid odontojenik tümör 

  Adenoameloblastom 
 

9301/0 Kalsifiye odontojenik kist 
 

9302/0 Odontojenik "ghost" / gölge hücreli 
tümör 

 
9310/0 Ameloblastom, NOS 

Adamantinom, NOS (uzun kemikler 9261/3) 
dışında) 

 
9310/3 Malign ameloblastom 

Malign adamantinom (uzun kemikler 9261/3 
dışında) 

9311/0 Odontoameloblastom 

9312/0 Skuamöz odontojenik tümör 

9320/0 Odontojenik miksom 
Odontojenik miksofibrom 

 
9321/0 Sentral odontojenik fibrom 

Odontojenik fibrom, NOS 

9322/0 Periferik odontojenik fibrom 

9330/0 Ameloblastik fibrom 

9330/3 Ameloblastik fibrosarkom 
Ameloblastik sarkom 
Odontojenik fibrosarkom 

 
9340/0 Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör 

Pindborg tümörü 
 

9341/1 Saydam "clear" hücreli 
odontojenik tümör 

 
9342/3 Odontojenik karsinosarkom 

 
 
 

935-937 Diğer tümörler 
(C40.-,C41.-) 

 
9350/1 Kraniyofarinjiyom (C75.2) 

Rathke kesesi “cebi” tümörü (C75.1) 
 

9351/1 Adamantinomatöz kraniyofarinjiyom 
(C75.2) 

 
9352/1 Papiller kraniyofarinjiyom (C75.2) 

9360/1 Pinealom (C75.3) 

9361/1 Pineositom (C75.3) 
9362/3 Pineoblastom (C75.3) 

Mikst pineal tümör (C75.3) 
Mikst pineositom-pineoblastom (C75.3) 

Orta düzeyde diferansiye pineal 
parankimal tümör (C75.3) 
Transizyonel pineal tümör (C75.3) 

 
9363/0 Melanositik nöroektodermal tümör 

Melanoameloblastom 
Melanotik progonoma 
Retinal "anlage" tümör 

 
 

9364/3 Periferik nöroektodermal tümör 
Nöroektodermal tümör, NOS 
Periferik primitif nöroektodermal tümör, NOS 
PPNET 

 
9365/3 Askin tümörü  

9370/3 Kordoma, NOS 

9371/3 Kondroid kordoma 

9372/3 Diferansiye kordoma 

9373/0 Parakordoma 

 
 

938-948 Gliyomlar 
 
 

9380/3 Malign gliyom (C71.-) 
Gliyom, NOS (C71.-) (neoplastik olmayan 
nasal gliyom dışında) 

9381/3 Gliyomatozis serebri (C71.-) 

9382/3 Mikst gliyom (C71.-) 
Oligoastrositom (C71.-) 
Anaplastik oligoastrositom (C71.-) 

 
9383/1 Subependimom (C71.-) 

Subependimal gliyom (C71.-) 
Subependimal astrositom, NOS (C71.-) 

Mikst subependimom-ependimom (C71.-) 
 

9384/1 Subependimal dev hücreli astrositom 
(C71.-) 

 
9390/0 Koroid pleksus papillomu, NOS 

(C71.5) 
 

9390/1 Atlpik koroid pleksus papillomu 
(C71.5) 
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  9390/3 Koroid pleksus karsinomu (C71.5) 

Anaplastik koroid pleksus papillomu (C71.5) 
Malign koroid pleksus papillomu (C71.5) 

 
9391/3 Ependimom, N0S(C71.-) 

Epitelyal ependimom (C71.-) 
Sellüler ependimom (C71.-) 
Saydam "clear" hücreli ependimom (C71.-) 
Tanisitik/fibriler ependimom (C71.-) 

 
9392/3 Anaplastik ependimom (C71.-) 

Ependimoblastom (C71.-) 

9393/3 Papiller ependimom (C71.-) 

9394/1 Miksopapiller ependimom 
(C72.0) 

9395/3 Pineal bölgenin papiller tümörü 

9400/3 Astrositom, NOS (C71.-) 
Astrositik gliyom (C71.-) 
Astrogliyom (C71.-) (obs) 

Astrositom, düşük dereceli (C71._) 
Kistik astrositom (C71.-) (obs) 
Diffüz astrositom (C71.-) 
Düşük dereceli diffüz astrositom (C71.-) 

9401/3 Anaplastik astrositom (C71.-) 

9410/3 Protoplazmik astrositom (C71.-) 

9411/3 Gemistositik astrositom (C71.-) 
Gemistositom (C71.-) 

 
9412/1 Dezmoplastik infantil astrositom (C71.-) 

Dezmoplastik, infantil gangliyogliyom 
(C71.-) 

9413/0 Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör 

9420/3 Fîbriler astrositom (C71.-) 
Fibröz astrositom (C71.-) 

 
9421/1 Pilositik astrositom (C71.-) 

Spongiyoblastom, NOS (C71.-) (obs) 
Jüvenil astrositom (C71.-) 
Piloid astrositom (C71.-) 

 
9423/3 Polar spongiyoblastom (C71.-) 

Primitif polar spongiyoblastom (C71.-) (obs) 
Spongiyoblastom polar (C71.-) 

9424/3 Pleomorfik ksantoastrositom (C71.-) 

9425/3 Pilomiksoid astrositom 

9430/3 Astroblastom (C71.-) 
 

9440/3 Glioblastom (C71.-) 
Glioblastom multiform (C71.-) 
Spongioblastom multiform (C71.-) 

 
9441/3 Dev hücreli glioblastom (C71.-) 

"Monstrocellular" sarkom (C71.-) 

9442/1 Gliofibrom (C71.-) 

9442/3 Gliosarkom (C71.-) 
Sarkomatöz komponent içeren glioblastom 
(C71.-) 

 
9444/1 Kordoid gliyom (C71.-) 

Üçüncü ventrikül kordoid gliyomu (C71.5) 

9450/3 Oligodendrogliyom, NOS (C71.-) 

9451/3 Anaplastik oligodendrogliyom (C71.-) 

9460/3 Oligodendroblastom (C71.-) (obs) 

9470/3 Medulloblastom, NOS (C71.6) 
Melanotik medulloblastom (C71.6) 

 
9471/3 Dezmoplastik nodüler 

medulloblastom (C71.6) 
Sınırlı “çepeçevre” "circumscribed" 
araknoidal serebellar sarkom (C71.6) 
Dezmoplatik medulloblastom (C71.6) 

İleri düzeyde çok nodulerite içeren 
medulloblastom 

9472/3 Medullomiyoblastom (C71.6)   

9473/3 Primitif nöroektodermal tümör, NOS 
PNET, NOS 

Sentral primitif nöroektodermal tümör, 
NOS (C71.-9) 

CPNET(C71.-) 
Supratentorial PNET (C71.-) 

 
9474/3 Büyük hücreli medulloblastom 

(C71.-) 
Anaplastik medulloblastom 

 
9480/3 Serebellar sarkom, NOS (C71.6) (obs) 
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949-952 Nöroepitelyomatöz 
neoplazmlar 

 
9490/0 Gangliyonörom 

9490/3 Gangliyonöroblastom 

9491/0 Gangliyonöromatozis 

9492/0 Gangiliyositom 

9493/0 Serebellumun displastik 
gangliyositomu (Lhermitte-Duclos) 
(C71.6) 

 
9500/3 Nöroblastom, NOS 

Santral nöroblastom (C71.-) 
Sempatikoblastom 

 
9501/0 Benign medulloepitelyom (C69.4) 

Benign diktiyom (C69.-) 
 

9501/3 Medulloepitelyom, NOS 
Malign diktiyom (C69.-) 

 
9502/0 Benign teratoid medulloepitelyom 

(C69.4) 
 

9502/3 Teratoid medulloepitelyom 

9503/3 Nöroepitelyom, NOS 

9504/3 Spongiyonöroblastom 

9505/1 Gangliyogliyom, NOS 
Gliyonörom 
Nöroastrositom 

9505/3 Anaplastik gangliyogliyom 

9506/1 Santral nörositom 
Nörositom 

Serebellar liponörositom (C71.6) 
Lipomatöz medulloblastom (C71.6) 
Nörolipositom (C71.6) 

Medullositom (C71.6) 
 

9507/0 "Pacinian" tümör 
 

9508/3 Atipik teratoid / rabdoid tümör 
(C71.-) 

 
9509/1 Papiler gliyonöronal tümör 

Rozet yapan “rozette-forming” 
gliyonöronal tümör 

9510/0 Retinositom (C69.2)    

9510/3 Retinoblastom, NOS (C69.2) 

9511/3 Diferansiye retinoblastom 
(C69.2) 

 
9512/3 Andiferansiye “undiferansiye” 

retinoblastom (C69.2) 
 

9513/3 Diffüz retinoblastom 
(C69.2) 

 
9514/1 Spontan regrese “gerileyen” 

retinoblastom (C69.2) 

9520/3 Olfaktör nörojenik tümör 

9521/3 Olfaktör nörositom (C30.0) 
Estesiyonörositom (C30.0) 

 
 

9522/3 Olfaktör nöroblastom (C30.0) 
Estesiyonöroblastom (C30.0) 

 
9523/3 Olfaktör nöroepitelyom (C30.0) 

Estesiyonöroepitelyom (C30.0) 
 
 
 

953 Meninjiyomlar (C70.-) 
 

9530/0 Meninjiyom, NOS 
Mikrokistik meninjiyom 
Sekretuvar meninjiyom 
Lenfoplazmositlk meninjiyom 
Metaplastik meninjiyom 

 
9530/1 Meninjiyomatozis, NOS 

Diffüz meninjiyomatozis 
Multipl meninjiyom 

 
9530/3 Malign meninjiyom 

Anaplastik meninjiyom 
Leptomeninjiyal sarkom 
Meninjiyal sarkom 
Meningoteliyal sarkom 

 
9531/0 Meningotelyal meninjiyom 

Endotliyomatöz meninjiyom 
Sinsisyal meninjiyom 

 
9532/0 Fibröz meninjiyom 

Fibroblastik meninjiyom 
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9533/0 Psammomatöz meninjiyom 

9534/0 Angiyomatöz meninjiyom 

9535/0 Hemanjiyoblastik meninjiyom (obs) 
Anjiyoblastik meninjiyom (obs) 

9537/0 Trasisyonel meninjiyom 
Mikst meninjiyom 

 
9538/1 Saydam hücreli "clear cell" 

meninjiyom 
Kordoid “chordoid” meninjiyom 

 
9538/3 Papiller meninjiyom 

Rabdoid meninjiyom 

9539/1 Atipik meninjiyom 

9539/3 Meninjiyal sarkomatozis 

 
954-957 Sinir kılıfı tümörleri 

9540/0 Nörofibrom, NOS 

9540/1 Nörofibromatozis, NOS 
Multipl nörofibromatozis 
Von Recklinghausen hastalığı (kemik 
dışında) 
Recklinghausen hastalığı (kemik dışında) 

 
9540/3 Malign periferik sinir kılıfı tümörü 

MPSKT, NOS 
Nörofibrosarkom (obs) 
Nörojenik sarkom (obs) 
Nörosarkom (obs) 

Epitelioid MPSKT 
Melanotik MPSKT 
Melanotik psammomatöz MPSKT  
Glandüler diferansiyasyon içeren MPSKT 
Mezenkimal diferansiyasyon içeren MPSKT 

 
9541/0 Melanotik nörofibrom 

 
9550/0 Pleksiform nörofibrom 

Pleksiform nörom 
 

9560/0 Nörilemom, NOS 
Schwannom, NOS 
Nörinom 

Akustik nörom (C72.4) 
Pigmentli schwannom 

Melanotik schwannom 
Pleksiform schwannom 
Sellüler schwannom 
Dejenere schwannom 
Ansiyen schwannom 
Psammomatöz schwannom 

9560/1 Nörinomatozis 
 

9560/3 Malign nörilemom (obs) 

Malign schwannom, NOS (obs) 

Nörilemosarkom (obs) 

9561/3 Rabdomiyoblastik diferansiyasyon 
içeren malign periferik sinir kılıfı tümörü 

Rabdomiyoblastik diferansiyasyon gösteren 
malign “schwannoma” 
Rabdomiyoblastik diferansiyasyon içeren 
MPSKT 
Malign Triton tümörü 

 
9562/0 Nörotekoma 

Sinir kılıfı miksomu 
 

9570/0 Nörom, NOS 
 

9571/0 Perinöriom “Perineurioma”, NOS 
İntranöral perinöriom 
Yumuşak doku perinöriomu 

 
9571/3 Malign perinöriom 

Perinöral MPSKT 
 
 

958 Granüler hücreli tümörler ve 
yumuşak doku sarkomları 

 
 

9580/0 Granüler hücreli tümör, NOS 
Granüler hücreli miyoblastom, NOS 

 

9580/3 Malign granüler hücreli tümör 
Malign granüler hücreli miyoblastom 

9581/3 Yumuşak doku alveoler sarkomu 

9582/0 Sella bölgesi granüler hücreli 
tümörü (C75.1) 
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959-972 Hodgkin ve non-Hodgkin 
lenfomalar 

 
959 Malign lenfomalar, NOS ya da diffüz 

 
9590/3 Malign lenfoma, NOS 

Lenfoma, NOS 
Mikrogliyom (C71.-)(obs) 

 
9591/3 Non-Hodgkin, malign lenfoma, NOS 

Non-Hodgkin lenfoma, NOS 
B hücreli lenfoma, NOS 
Lenfosarkom, NOS (obs) 

Lenfosarkom, diffüz (obs) 
Malign lenfoma, diffüz, NOS 
Malign lenfoma, "non-cleaved" çentiksiz 
hücreli, NOS 
Retikülüm hücreli sarkom, NOS (obs) 

Retikülosarkom, NOS (obs) Retikülüm 
hücreli sarkom, diffüz (obs) 
Retikülosarkom, diffüz (obs) 

“Hairy cell” saçlı hücreli leukemia varyant 
Malign lenfoma, lenfositik, intermedier 
diferansiye, nodüler (obs) 

Diffüz lenfositik malign lenfoma, kötü 
diferansiye (obs) 
Malign lenfoma, "cleaved” hücreli, NOS (obs) 

Malign lenfoma, küçük "cleaved" çentikli 
hücreli, diffüz (obs) 

Malign lenfoma, andiferansiye hücreli tür, 
NOS (obs) 
Malign lenfoma, andiferansiye hücreli, 
non-Burkitt (obs) 

Malign lenfoma, küçük, "cleaved" çentikli hücreli, 
diffüz (obs) 
Dalak “splenik” B-hücreli lenfoma /lösemi, 
sınıflandırılamayan 
Dalak “splenik”diffüz kırmızı pulpa küçük B- 
hücreli lenfoma, 

 
9596/3 Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma 

birlikte “composite” 
B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, 
“intermediate” ile diffüz büyük B-hücreli lenfoma 
ve klasik Hodgkin lenfoması arasında bulgular 
içeren 

 
9597/3 Primer kutanöz folikül 

merkezli lenfoma 

965-966 Hodgkin lenfoma 
 

9650/3 Hodgkin lenfoma, NOS 
Hodgkin hastalığı, NOS 
Malign lenfoma, Hodgkin 

 
9651/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten zengin 

Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten zengin 
Hodgkin hastalığı, lenfosit baskın, NOS (obs) 

Hodgkin hastalığı, lenfosit baskın, diffüz (obs) 
Hodgkin hastalığı, lenfosit-histiyosit baskın 
(obs) 

9652/3 Hodgkin lenfoma, mikst hücreli, 
NOS 

Klasik Hodgkin lenfoma, mikst hücreli, 
NOS 

 
9653/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten 

yoksun, NOS 
Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten 
yoksun, NOS 

 
9654/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten 

yoksun, diffüz fibrozis 
Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten 
yoksun, diffüz fibrozis 

 
9655/3 Hodgkin lenfoma, lenfositten 

yoksun, retiküler 
Klasik Hodgkin lenfoma, lenfositten 
yoksun, retiküler 

 
9659/3 Hodgkin lenfoma, nodüler 

lenfosit baskın 
Hodgkin paragranülom, NOS (obs) 
Hodgkin lenfoma, lenfosit baskın, nodüler 
Hodgkin paragranülom, nodüler (obs) 

 
9661/3 Hodgkin granülom (obs) 

9662/3 Hodgkin sarkom (obs) 

9663/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, NOS 
Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler  skleroz, NOS 
Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, NOS 

 
9664/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 

hücresel faz 
Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 
hücresel faz 
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9665/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 
Derece “grade” 1 
Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 
derece 1 

Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, 
lenfosit baskın 

Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, 
mikst hücreli 

 
 

9667/3 Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 
derece “grade” 2 

Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 
derece “grade” 2 
Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, 
lenfositten yoksun 
Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, 
sinsisyal varyant 

 

967-972 Non-Hodgkin lenfomalar 

967-969 Matür B hücreli lenfomalar 
 

9670/3 Malign lenfoma, küçük B lenfositik, NOS 
(bkz: 9823/3) 

Malign lenfoma, lenfositik, NOS 
Malign lenfoma, lenfositik, diffüz, NOS 
Malign lenfoma, küçük hücreli, NOS 
Malign lenfoma, küçük lenfositik, NOS 
Malign lenfoma, lenfositik, iyi diferansiye, diffüz 
Malign lenfoma, küçük hücreli, diffüz, NOS 
Malign lenfoma, küçük lenfositik, diffüz 

 
 

9671/3 Malign lenfoma, lenfoplazmasitik 
(bkz: 9761/3) 

Malign lenfoma, lenfoplazmasitoid 
İmmunositom (obs) Malign 

lenfoma, plazmasitoid 
Plazmasitik lenfoma (obs) 

 
9673/3 "Mantle cell" lenfoma (tüm varyantları içerir: 

blastik, pleomorfik, küçük hücreli) 
Malign lenfoma sentrositik (obs)  
Malign lenfoma, lenfositik, intermediyer 
diferansiyasyon, diffüz (obs) 
Malign lenfomatöz polipozis 
"Mantle zon" lenfoma (obs) 

 
9675/3 Malign lenfoma, karışık küçük ve büyük 

hücreli, diffüz (bkz: M-9690/3) 
Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, NOS 
(obs) 
Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, 

diffüz (obs) 
Malign lenfoma, mikst hücreli tip, diffüz (obs) 
Malign lenfoma, mikst lenfositik-histiyositik, 
diffüz (obs) 

 
 

9678/3 Primer effüzyon lenfoma 

9679/3 Mediastinal büyük B hücreli lenfoma 
(C38.3) 

Timik büyük B hücreli lenfoma (C37.9) 
 

9680/3 Malign lenfoma, büyük B hücreli, diffüz, 
NOS 

Diffüz büyük B hücreli lenfoma, NOS 
Histiyositik malign lenfoma, NOS (obs) 
Malign lenfoma, büyük B hücreli, NOS 
Malign lenfoma, büyük B hücreli, diffüz, 
sentroblastik, NOS 
Malign lenfoma, büyük hücreli, NOS 
Malign lenfoma, büyük "cleaved" çentikli hücreli, 
NOS(obs) 

 
Malign lenfoma, büyük hücreli, diffüz, NOS (obs) 
Malign lenfoma, büyük hücreli, "noncleaved" 
çentiksiz, NOS 
Malign lenfoma, büyük hücreli, "cleaved”, NOS 
(obs) 

Malign lenfoma, "noncleaved", NOS  
Malign lenfoma, "noncleaved",  diffüz, NOS 
Malign lenfoma, histiyositik, diffüz 
Malign lenfoma, büyük hücreli, "cleaved" ve 
"noncleaved" 
Malign lenfoma, büyük hücreli, "cleaved" diffüz 
Malign lenfoma, büyük hücreli, "noncleaved", diffüz 

 
Malign lenfoma, sentroblastik, NOS 
Malign lenfoma, sentroblastik, diffüz 
Anaplastik büyük B-hücreli lenfoma 
B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, diffüz 
büyük B-hücreli lenfoma ve Burkitt lenfoması 
arasında intermedier bulgu içeren 
Diffüz büyük B-hücreli lenfoma, kronik 
inflamasyon “yangı” ile birlikte 
EBV pozitif yaşlıların diffüz B-hücreli lenfoması 
İntravasküler büyük B hücreli lenfoma (C49.9) 

İntravasküler B hücreli lenfoma 
Anjiyoendotelyomatozis 
Anjiyotropik lenfoma 

Primer kutenöz  “birincil deri” DLBCL, “leg” bacak 
tip (C44.7) 

 
Primer “birincil” diffüz büyük hücreli B-hücreli 
MSS’nin lenfoması (C70._, C71._, C72._) 
T hücresinden zengin büyük B hücreli lenfoma 

Histiyositten zengin büyük B hücreli lenfoma 
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9684/3 Malign lenfoma, büyük B hücreli, diffüz, 

immünoblastik, NOS 
Malign lenfoma, immünoblastik, NOS 
İmmünoblastik sarkom (obs) 
Malign lenfoma, büyük hücreli, immünoblastik 

 
9687/3 Burkitt lenfoması, NOS (bkz: 9826/3) 

(Tüm türleri içerir) 
Burkitt tümörü (obs) 
Malign lenfoma, küçük "noncleaved", 
Burkitt tip (obs) 
Malign lenfoma, andiferansiye, Burkitt tip 

Burkitt benzeri lenfoma 
 

9688/3 T-hücreli / histiyosit zengin büyük 
B-hücreli lenfoma 

 
9689/3 Dalak "marjinal zone" B hücreli 

lenfom (C42.2) 
Splenik marjinal zon lenfoma, 
NOS (C42.2) 
Splenik lenfoma, villöz lenfosit içeren 
(C42.2) 

 
9690/3 Folliküler lenfoma, NOS 

(bkz: M-9675/3) 
Malign lenfoma, follikül senter, NOS 
Malign lenfoma, folliküler, NOS 
Malign lenfoma, nodüler, NOS 
Malign lenfoma, lenfositik, nodüler, 
NOS (obs) 
Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, 
folliküler (obs) 
Malign lenfoma, follikül senter, folliküler 

 
9691/3 Folliküler lenfoma, derece “grade” 2 

Malign lenfoma, mikst hücreli tür, 
folliküler (obs) 
Malign lenfoma, mikst hücreli tür, 
nodüler (obs) 
Malign lenfoma, mikst lenfositik-histiyositik, 
nodüler 
Malign lenfoma, mikst küçük "cleaved" 
ve büyük hücreli, folliküler (obs) 

 
9695/3 Folliküler lenfoma, derece “grade” 1 

Malign lenfoma, küçük "cleaved" hücreli 
Malign lenfoma, lenfositik, az diferansiye, 
nodüler (obs) 
Malign lenfoma, küçük "cleaved"  hücreli (obs) 

9698/3 Folliküler lenfoma, derece “grade” 3 
Malign lenfoma, büyük hücreli, folliküler, NOS 
Malign lenfoma, büyük hücreli, noncleaved, 
folliküler, NOS (obs) 
Folliküler lenfoma, derece “grade” 3A 
Folliküler lenfoma, derece “grade” 3B Malign 
lenfoma, sentroblastik, folliküler Malign 
lenfoma, histiyositik, nodüler (obs) Malign 
lenfoma, büyük hücreli "noncleaved", 
folliküler (obs) 
Malign lenfoma, büyük "cleaved" hücreli, 
folliküler (obs) 
Malign lenfoma, lenfositik, iyi diferansiye, 
nodüler (obs) 

 
9699/3 "Marjinal zon" B hücreli lenfoma, NOS 

"Marjinal zon" lenfoma, NOS 
BALT lenfoma 
Bronş ilişkili "bronchial-associated" 
lenfoid doku lenfoması 
MALT lenfoma Monositoid   
B hücreli lenfoma 
Mukoza ilişkili  "mucosal associated" 
lenfoid doku lenfoması 
Nodal marginal zon lenfoma 
SALT lenfoma, deri ilişkili "skin-associated" 
lenfoid doku lenfoması 
Mukoza ilişkili lenfoid dokuların, ekstranodal 
marginal zon lenfoması, 

 
 
 

970-971 Matür ve NK hücreli 
lenfoma 

 
 

9700/3 Mikozis fungoides (C44.-) 
Pagetoid retikülozis 

 
9701/3 Sezary sendromu 

Sezary hastalığı 
 

9702/3 Matür T hücreli lenfoma, NOS 
Periferik T hücreli lenfoma, NOS 
T hücreli lenfoma, NOS 
Periferik T hücreli lenfoma, büyük hücreli 
Periferik T hücreli lenfoma, pleomorfik orta ve 
büyük hücreli 
Periferik T hücreli lenfoma, pleomorfik 
küçük hücreli 
T zon lenfoma 

Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK negatif 
Lenfoepiteloid lenfoma 

Lennert lenfoma 
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9705/3 Anjiyoimmünobiastik T hücreli lenfoma 
Anjiyoimmünobiastik lenfoma (obs) Periferik 
T hücreli lenfoma, AILD 
(Anjiyoimmünobiastik lenfadenopati, 
disproteinemi içeren) (obs) 

 
9708/3 Subkutanöz pannikülit benzeri 

T hücreli lenfoma 
 

9709/3 Kutenöz T hücreli lenfoma, NOS (C44.-) 
Kutenöz lenfoma, NOS (C44.-) (obs) 

Primer kutenöz CD4-pozitif küçük/orta T-hücreli 
lenfoma 
Primer kutenöz CD8-pozitif agresif 
epidermotropik sitotoksik T-hücreli lenfoma 

 
9712/3 İntravasküler büyük B-hücreli lenfoma 

(C49.9) 
 

9714/3 Anaplastik büyük hücreli lenfoma, 
T hücreli ve "Null" hücreli tür 

Büyük hücreli (Ki-1+) lenfoma 
Anaplastik büyük hücreli lenfoma 

Anaplastik büyük hücreli lenfoma, CD30+ 
Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK pozitif 

 
9716/3 Hepatosplenik T-hücreli lenfoma 

Hepatosplenik gamma-delta hücreli lenfoma 
 

9717/3 İntestinal T hücreli lenfoma 
T hücreli lenfoma, enteropati ilişkili 
İntestinal T hücreli lenfoma, enteropati tip 

 
9718/3 Primer kutenöz CD30+ T hücreli 

lenfoproliferatif disorder (C44.-) 
Lenfomatoid papülozis (C44.-) 
Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli 
lenfoma (C44.-) 
Primer kutanöz CD30+ büyük T hücreli lenfoma 
(C44.-) 

 
9719/3 NK/T hücreli lenfoma, nazal ve 

nazal- tip 
Malign retikülozis, NOS  
Anjiyosentrik T hücreli lenfoma (obs) 
Ekstranodal NK/T- hücreli lenfoma, nazal tip 
Malign midline "orta çizgi" retikülozis 
Polimorfik retikülozis (obs) 
T/NK-hücreli lenfoma 

972 Prekürsör hücreli lenfoblastik 
lenfoma 

 
9724/3 Çocukların, sistemik EBV pozitif 

T-hücreli lenfoproliferatif hastalığı 
 

9725/3 “Hydroa vacciniforme-like” 
lenfoma 

 
9726/3 Primer kutenöz gamma-delta 

T-hücreli lenfoma 
 

9727/3 Prekürsör hücreli lenfoblastik lenfoma, 
NOS (bkz: M-9835/3) 
Malign lenfoma, lenfoblastik, NOS (bkz: 
M-9835/3) 
Lenfoblastom 
Malign lenfoma, "convoluted" büklümlü hücreli 

(obs)  
  Blastik NK hücreli lenfoma (obs) 

Blastik plazmasitoid dendritik  hücreli neoplazm 
 

9728/3 Prekürsör B hücreli lenfoblastik lenfoma 
(bkz: M-9836/3) 

 
9729/3 Prekürsör T hücreli lenfoblastik 

lenfoma (bkz: M-9837/3) 
 
 
 

973 Plazma Hücreli Tümörler 
 

9731/3 Plazmasitom, NO 
Plazma hücreli tümör 
Kemiğin plazmasitomu (C40.-, C41.-) 
Soliter miyelom 
Soliter plazmasitom 

 
9732/3 Multipl miyelom (C42.1) 

Miyelom, NOS(C42.1) 
Miyelomatozis (C42.1)    
Plazma hücreli miyelom (C42.1) 

 
9733/3 Plazmasitik lösemi (C42.1) 

Plazmasitik lösemi (C42.1) 
 

9734/3 Plazmasitom, ekstramedüller 
(kemik dışında) 

Ekstraossöz plazmasitom 
 

9753/3 Plazmablastik lenfoma 

9737/3 ALK pozitif büyük B-hücreli lenfoma 

9738/3 Büyük B-hücreli lenfoma, 
HHV8-ilişkili multisentrik 

Castelman hastalığı 
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974 Mast hücresi tümörleri 

 
9740/1 Mastositom, NOS 

Mast hücreli tümör, NOS 
Kutenöz mastositozis 

 Diffüz kutenöz mastositozis 
Ekstra kutenöz mastositozis 
Derinin soliter mastositomu 

Ürtikerya pigmentoza 
 

9740/3 Mast hücreli sarkom 
Malign mast hücreli tümör 
Malign mastositom 

9741/1 “Indolent” “sessiz” sistemik mastositozis 

9741/3 Malign mastositozis 
Sistemik doku mast hücreli hastalığı 

Agresif sistemik mastositozis Sistemik 
mastositozis, AHNMD ilişkili 
Sistemik mastositozis, hematolojik klonal non- 
mast hücreli bozukluk “disorder” ilişkili 

 
9742/3 Mast hücreli lösemi (C42.1) 

 
 
 

975 Histiyositlerin ve aksesuar 
lenfoid hücrelerin neoplazmları 

 
9750/3 Malign histiyositozis 

Histiyositik nodüler retikülozis (obs) 
 
 
 
 

9751/1 Langerhans hücreli histiyositozis, 
NOS 
(Bu kodlar tüm Langerhans hücresi 
histiyosit tipleri için olup, daha 
önceki 9751/1 den 9754/3 e kadar olan 
kodların yerini almıştır) 

Langerhans hücreli granülomatozis (obs) 
Eozinofilik granülom 
Akut progressif histiyositozis X (obs) 
Histiyositozis X, NOS 
Hand-Schuller-Christian hastalığı (obs) 
Letterer-Siwe hastalığı 
Nonlipid retiküloendotelyozis (obs) 

 
Langerhans hücreli histiyositozis, 
dissemine(obs) 
Langerhans hücreli histiyositozis, 
generalize (obs) 
Langerhans hücreli histiyositozis, 
mono-osteotik (obs) 
Langerhans hücreli histiyositozis, poli-osteotik 
(obs) 
Langerhans hücreli histiyositozis, 
multifokal (obs) 
Langerhans hücreli granülomatozis, 
ünifokal (0bs) 

Langerhans hücreli granulomatozis, 
ünifokal (obs) 

 
9755/3 Histiyositik sarkom 

Gerçek histiyositik lenfoma 
 

9756/3 Langerhans hücreli sarkom 
 

9757/3 "Interdigitating" dendritik hücreli sarkom 
"Interdigitating" hücreli sarkom 

Dendritik hücreli sarkom, NOS 
Ayırt edilemeyen “indeterminate” dentritik hücreli 
tümör 

 
9758/3 Folliküler dendritik hücreli sarkom 

Folliküler dendritik hücreli tümör 
 

9759/3 Fibroblastik retiküler hücreli tümör 
 
 

976 İmmunoproliferatif hastalıklar 
 

9760/3 İmmunoproliferatif hastalık, NOS 9761/3 

Waldenstrom makrogloblinemisi (C42.0) 
(bkz: 9671/3) 

 
9762/3 Ağır zincir hastalığı, NOS 

Alfa ağır zincir hastalığı 
Gamma ağır zincir hastalığı 

Franklin hastalığı 
Mu ağır zincir hastalığı 
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9764/3 İmmunoproliferatif ince barsak 
hastalığı (C17.-) 

Mediterranean lenfoma 
 

9765/1 Monoklonal gammopati, önemi 
tanımlanamayan 

MGUS 
Monoklonal gammopati, NOS 

 
9766/1 Anjiyosentrik immunoproliferatif 

981-983 Lenfoid lösemi 
 

9811/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, NOS 

9812/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 
içeren 

 

lezyon 9813/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
Lenfomatoid granülomatozis 	 t(v;11q23);MLL “rearrnged” içeren 

9767/1 Anjiyoimmünoblastik 
lenfadenopati (AIL) 

İmmunoblastik lenfadenopati (IBL) (obs) 

9768/1 T-gamma lenfoproliferatif hastalık 

9769/1 İmmünglobülin depo hastalığı 
Primer “birincil” amiloidozis 
Sistemik hafif zincir hastalığı 

 
 
 
 

980-994 Lösemiler 
 
 

980 Lösemiler, NOS 
 

9800/3 Lösemi, NOS 
Alösemik lösemi, NOS (obs) 
Kronik lösemi, NOS (obs) 
Subakut lösemi, NOS (obs) 

 
 

9801/3 Akut lösemi, NOS 
Blast hücreli lösemi 
Kök hücreli "stem cell" lösemi 
Andiferansiye lösemi 

 
9805/3 Akut bifenotipik lösemi 

Akut bilineal lösemi 
Akut mikst "lineage" lösemi 

 
9806/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 

t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 
 

9807/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 
t(v;11q23);MLL “rearrnged” 

 
9808/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 

B/miyeloid, NOS 
 

9809/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 
T/miyeloid, NOS 

9814/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1 (ETV6- 
RUNX1) içeren 

 
9815/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 

hiperdiploidi içeren 
 

9816/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
hipodiploidi içeren Hipodiploid ALL) 

 
9817/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 

t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH içeren 
 

9818/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
t(1;19)(q23;p13.3);E2A-PBX1 (TCF3- 
PBX1) içeren 

 
9820/3 Lenfoid lösemi, NOS 

Lenfatik lösemi, NOS (obs) 
Lenfositik lösemi, NOS (obs) 
Alösemik lehfoid lösemi (obs) 

Alösemik lenfatik lösemi (obs) 
Alösemik lenfositik lösemi (obs) 

Lenfosarkom hücreli lösemi (obs) 
Subakut lenfoid lösemi (obs) 

Subakut lenfatik lösemi (obs) 
Subakut lenfositik lösemi (obs) 

 
9823/3 B-hücreli kronik lenfositik lösemi / 

küçük lenfositik lenfoma (bkz: M-9670/3) 
Kronik lenfatik lösemi 
Kronik lenfositik lösemi 
Kronik lenfositik lösemi, B-hücre tipi 
(BCLL varyantlarının tüm tiplerini içerir) Kronik 
lenfoid lösemi 

 
9826/3 Burkitt hücreli lösemi (bkz: M-9687/3) 

Akut lösemi, Burkitt tipi (obs) 
Akut lenfoblastik lösemi, matür, B-hücre tipi 
B-ALL (obs) 
FABL3 (obs) 
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9764/3 İmmunoproliferatif ince barsak 
hastalığı (C17.-) 

Mediterranean lenfoma 
 

9765/1 Monoklonal gammopati, önemi 
tanımlanamayan 

MGUS 
Monoklonal gammopati, NOS 

 
9766/1 Anjiyosentrik immunoproliferatif 

981-983 Lenfoid lösemi 
 

9811/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, NOS 

9812/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 
içeren 

 

lezyon 9813/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
Lenfomatoid granülomatozis 	 t(v;11q23);MLL “rearrnged” içeren 

9767/1 Anjiyoimmünoblastik 
lenfadenopati (AIL) 

İmmunoblastik lenfadenopati (IBL) (obs) 

9768/1 T-gamma lenfoproliferatif hastalık 

9769/1 İmmünglobülin depo hastalığı 
Primer “birincil” amiloidozis 
Sistemik hafif zincir hastalığı 

 
 
 
 

980-994 Lösemiler 
 
 

980 Lösemiler, NOS 
 

9800/3 Lösemi, NOS 
Alösemik lösemi, NOS (obs) 
Kronik lösemi, NOS (obs) 
Subakut lösemi, NOS (obs) 

 
 

9801/3 Akut lösemi, NOS 
Blast hücreli lösemi 
Kök hücreli "stem cell" lösemi 
Andiferansiye lösemi 

 
9805/3 Akut bifenotipik lösemi 

Akut bilineal lösemi 
Akut mikst "lineage" lösemi 

 
9806/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 

t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 
 

9807/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 
t(v;11q23);MLL “rearrnged” 

 
9808/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 

B/miyeloid, NOS 
 

9809/3 Mikst fenotipik akut lösemi, 
T/miyeloid, NOS 

9814/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1 (ETV6- 
RUNX1) içeren 

 
9815/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 

hiperdiploidi içeren 
 

9816/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
hipodiploidi içeren Hipodiploid ALL) 

 
9817/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 

t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH içeren 
 

9818/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, 
t(1;19)(q23;p13.3);E2A-PBX1 (TCF3- 
PBX1) içeren 

 
9820/3 Lenfoid lösemi, NOS 

Lenfatik lösemi, NOS (obs) 
Lenfositik lösemi, NOS (obs) 
Alösemik lehfoid lösemi (obs) 

Alösemik lenfatik lösemi (obs) 
Alösemik lenfositik lösemi (obs) 

Lenfosarkom hücreli lösemi (obs) 
Subakut lenfoid lösemi (obs) 

Subakut lenfatik lösemi (obs) 
Subakut lenfositik lösemi (obs) 

 
9823/3 B-hücreli kronik lenfositik lösemi / 

küçük lenfositik lenfoma (bkz: M-9670/3) 
Kronik lenfatik lösemi 
Kronik lenfositik lösemi 
Kronik lenfositik lösemi, B-hücre tipi 
(BCLL varyantlarının tüm tiplerini içerir) Kronik 
lenfoid lösemi 

 
9826/3 Burkitt hücreli lösemi (bkz: M-9687/3) 

Akut lösemi, Burkitt tipi (obs) 
Akut lenfoblastik lösemi, matür, B-hücre tipi 
B-ALL (obs) 
FABL3 (obs) 
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9827/3 Erişkin "adult" T hücreli lösemi/ 

lenfoma (HTLV-1 pozitif) (tüm türleri içerir) 
Erişkin T-hücreli lösemi 
Erişkin T-hücreli lenfoma 
Erişkin T- hücreli lenfoma / lösemi 

 
9831/1 T-hücreli büyük granüler lenfositik 

lösemi 
Büyük granüler lenfositozis, NOS 
NK-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi 
T-hücreli büyük granüler lenfositozis, NOS 

NK-hücreli kronilk lenfoproliferatif bozukluk 
“disorder” 

 
9832/3 Prolenfositik lösemi, NOS 9833/3 

Prolenfositik lösemi, B-hücre tipi 9834/3 

Prolenfositik lösemi, T-hücre tipi 

9835/3 "Precursor" hücreli lenfoblastik 
lösemi, NOS (bkz: M-9727/3) 

Akut lenfoblastik lösemi, NOS 
(Bkz: M-9727/3) 
Akut lenfoblastik lösemi, L2 tip, NOS 
Akut lenfoblastik lösemi-lenfoma, NOS 
Lenfoblastik lösemi, NOS 
Akut lenfatik lösemi 
Akut lenfositik lösemi 
Akut lenfoid lösemi 
FAB L1 (obs) 
FAB L2 
Prekürsör hücreli lenfoblastik lösemi, 
fenotipik olmayan 
Akut lenfoblastik lösemi, prekürsör hücreli tip 

 
9836/3 Prekürsör B-hücreli lenfoblastik lösemi 

(bkz: M-9728/3) 
c-ALL 
Common ALL "Common" 
prekürsör B ALL Pre-B  
ALL 
Pre-pre-B ALL 
Pro-B ALL 

 
9837/3 Prekürsör T-hücreli lenfoblastik 

lösemi (Bkz: M-9729/3) 
Kortikal T ALL 
Matür T ALL 
Pre-pre-T ALL 
Pro-T ALL 

T lenfoblastik lösemi/lenfoma 

984-993 Miyeloid lösemiler 
 

9840/3 Akut miyeloid lösemi, M6 tipi 
Akut eritremi (obs) 
Akut eritremik miyelozis (obs) 
Akut eritroid lösemi 
AML M6 
Di Guglielmo hastalığı 
Eritremik miyelozis 
Eritrolösemi 
FAB M6 
M6A 
M6B 

 
9860/3 Miyeloid lösemi, NOS 

Granülositik lösemi, NOS 
Miyelositik lösemi, NOS 
Miyelojenöz lösemi, NOS 
Miyelomonositik lösemi, NOS 

Non-lenfositik lösemi, NOS 
Alösemik miyeloid lösemi (obs) 

Alösemik granülositik lösemi (obs) 
Alösemik miyelojenöz lösemi (obs) 

Alösemik monositik lösemi (obs) 
Kronik monositik lösemi (obs) 
Eozinofilik lösemi 
Monositik lösemi, NOS 
Subakut monositik lösemi (obs) 
Subakut miyeloid lösemi (obs) 

Subakut granülositik lösemi (obs) 
Subakut miyelojenöz lösemi (obs) 

 
9861/3 Akut miyeloid lösemi, NOS (bkz: M-9930/3) 

(FAB ya da DSÖ tipi spesifiye edilemeyen)   
Akut granülositik lösemi 
Akut miyelositik lösemi 
Akut miyelojinöz lösemi 
Akut non-lenfositik lösemi 

Akut miyeloid lösemi, mutant CEBPA içeren 
Akut miyeloid lösemi, mutant NPM1 içeren 

 
9863/3 Kronik miyeloid lösemi, NOS 

Kronik granülositik lösemi, NOS 
Kronik miyelositik lösemi, NOS 
Kronik miyelojinöz lösemi, NOS 

 
9865/3 Akut miyeloid lösemi t(6;9) 

(p23;q34);DEK-NUP214 içeren 
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9866/3 Akut promiyelositik lösemi, t(15;17) 
(q22;q11-12) 

Akut promiyelositik lösemi, NOS 
Akut miyeloid lösemi, PML/RAR-alfa 
Akut miyeloid lösemi, t(15:17)(q22;q11-12) 
Akut promiyelositik lösemi, PML/RAR-alfa 
FAB M3 (tüm varyantları içerir) 

 
9867/3 Akut miyelomonositik lösemi 

FAB M4 
 

9870/3 Akut bazofilik lösemi 
 

9871/3 Akut miyeloid lösemi, "abnormal" 
kemik iliği eozinofilisi gösteren 
(tüm türleri içerir) 

Akut miyeloid lösemi, CBFbeta/MYH11 
Akut miyeloid lösemi, inv (16)(p13;q22) 
Akut miyeloid lösemi, t(16;16)(p13;q11) 
Akut miyelomonositik lösemi, abnormal 
eozinofili içeren 
FAB M4Eo 

 
9872/3 Akut miyeloid lösemi, minimal 

diferansiye 
Akut miyeloblastik lösemi 
FAB MO 

 
9873/3 Akut miyeloid lösemi, matürasyon 

göstermeyen 
FAB M1 

 
9874/3 Akut miyeloid lösemi, matürasyon 

gösteren 
FAB M2, NOS 

 
9875/3 Kronik miyelojenöz lösemi, 

BCR/ABL pozitif (+) 
Kronik granülositik lösemi, 
t(9;22)(q34;q11) 
Kronik granülositik lösemi, 
BCR/ABL 
Philadelphia kromozomu (ph1) pozitif(+) 
Kronik granülositik lösemi, 
t(9;22)(q34;q11) 
Kronik miyelojenöz lösemi 
Philadelphia kromozomu (Ph1) pozitif (+) 
Kronik miyelojenöz lösemi, t(9;22) 
(q34;q11) 

9876/3 Atipik kronik miyeloid lösemi, 
BCR/ABL negatif (-) 
Atipik kronik miyeloid lösemi, 
Philadelphia kromozomu (Ph1) negatif (-) 

 
9891/3 Akut monositik lösemi 

Akut monoblastik lösemi 
Monoblastik lösemi, NOS 

FAB M5 (tüm varyantları içerir) 
 

9895/3 Akut miyeloid lösemi, miyelodisplazi- 
ilişkili değişiklikler gösteren 

Akut miyeloid lösemi, “multilineage” 
displazi içeren 
Akut miyeloid lösemi, öncesinde 
miyelodisplastik sendrom içeren 
Akut miyeloid lösemi, öncesinde, 
miyelodisplastik sendrom içermeyen 

 
9896/3 Akut miyeloid lösemi, t(8;21)(q22;q22) 

Akut miyeloid lösemi, AML1 (CBF-alfa)/ETO 
Akut miyeloid lösemi, t(8;21) 
(q22;q22);RUNX1-RUNX1T1 içeren 
FAB M2, AML1 (CBF-alfa)/ETO 
FAB M2, t(8;21)(q22;q22) 

 
9897/3 Akut miyeloid lösemi,11q23 

"abnormalitesi" 
Akut miyeloid lösemi, MLL 
Akut miyeloid lösemi, t(9;11)(p22;q23); 
MLLT3-MLL içeren 

9898/1 Transiyen abnormal “miyelopoiesis” 

9998/3 Miyeloid lösemi, Down sendromu 
ilişkili 

 
9910/3 Akut megakaryoblastik lösemi 

Megakaryositik lösemi 
FAB M7 

 
9911/3 Akut miyeloid lösemi 

(megakaryoblastik), t(1;22)(p13;q13); 
RBM15-MKL1 

 
9920/3 Terapi ilişkili miyeloid neoplazm 

Sağaltım ilişkili akut miyeloid lösemi, NOS 
Sağaltım ilişkili akut miyeloid lösemi, 
alkilleyici ajan ilişkili 

Sağaltım ilişkili akut miyeloid lösemi, 
"epipodophyllotoxin" ilişkili 
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9930/3 Miyeloid sarkom (bkz: M-9861/3) 

Kloroma “chloroma” Granülositik 
sarkom 

 
9931/3 Akut panmiyelozis, miyelofibrozis ilişkili 

(C42.1) 
Akut miyelosklerozis, NOS 
Akut panmiyelozis, NOS 
Akut miyelofibrozis Malign 
miyelosklerozis (obs) 

 
9940/3 "Hairy cell" saçlı hücreli lösemi 

(C42.1) 
 
 
 

994 Diğer lösemiler 
"Hairy cell" saçlı hücreli tür varyant 
Lösemik retiküloendotelyozis 

 
 

9945/3 Kronik miyelomonositik lösemi, NOS 
Kronik miyelomonositik lösemi, Tip I   
Kronik miyelomonositik lösemi, Tip II 

Kronik miyelomonositik lösemi, transfor- 
masyon gösteren (obs) 

 
9946/3 Juvenil miyelomonositik lösemi 

Juvenil kronik miyelomonositik lösemi 
 

9948/3 Aggressiv NK-hücreli lösemi 
 
 

995-996 Kronik miyeloproliferatif 
bozukluklar 

 
9950/3 Polisitemia vera 

Kronik eritremi (obs) 
Polisitemia rubra vera 
Proliferatif polisitemi 

9960/3 Miyeloproliferatif neoplazm, NOS 
Kronik miyeloproliferatif hastalık, NOS 
Kronik miyeloproliferatif bozukluk 
Miyeloproliferatif hastalık, NOS 

9961/3 Primer “birincil” miyelofibrozis 
Agnojenik miyeloid metaplazi 
Kronik idyopatik miyelofibrozis 
Megakaryositik miyelosklerozis 

Miyeloproliferatif hastalık sonucu gelişen 
miyelofibrozis 
Miyeloid metaplazi gösteren miyelofibrozis 
Miyelosklerozis, miyeloid metaplazi içeren 

 
9962/3 Esansiyel trombositemi 

Esansiyel hemorajik trombositemi 
İdyopatik hemorajik trombositemi 
İdyopatik trombositemi 

9963/3 Kronik nötrofilik lösemi 
 

9964/3 Kronik eozinofilik lösemi, NOS 
Hipereozinofilik sendrom 

 
9965/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, 

PDGFRA “rearrangment” ilişkili 
 

9966/3 Miyeloid neoplazmlar, 
PDGFRB rearrangmant” ilişkili 

 
9967/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, 

FGFR1 “abnormalitesi” ilişkili 
 
 
 

997 Diğer hematolojik bozukluklar 
 

9970/1 Lenfoproliferatif bozukluklar, NOS 
Lenfoproliferatif hastalıklar, NOS 

 
9971/3 Post transplant lenfoproliferatif 

bozukluk, NOS 
PTLD, NOS 

 
9971/3 Polimorfik post transplant 

lenfoproliferatif bozukluk 
 

9975/1 Miyeloproliferatif neoplazm, 
sınıflandırılamayan 

Miyelo displastik/miyeloproliferatif neoplazm, 
sınıflandırılamayan 

 
 
 

998-999 Miyelodisplastik sendrom 
 

9980/3 Refrakter anemi 
Refrakter anemi, sideroblastsız 

 
9982/3 Refrakter anemi, sideroblastlı 

RARS 
Refrakter anemi, halka sideroblastlı 
ve trombositozis ile birlike 
Refrakter anemi, halka sideroblastlı 
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9983/3 Refrakter anemi, aşırı “excess” 
blast içeren 

RAEB 
RAEB I 
RAEB II 

9984/3 Refrakter anemi, aşırı “excess” 
transforme blast içeren 

RAEB-T 
 
 

9985/3 Refrakter sitopeni, "multilineage" 
displazili 

Çocukluk çağı, dirençli “refrakter” sitopeni 
 
 

9986/3 Miyelodisplastik sendrom, 5q deletion 
içeren (5q-) sendrom içeren 

Miyelo displastik sendrom, izole del (5q) içeren 
 
 

9987/3 Sağaltım ilişkili miyelodisplastik 
sendrom, NOS 

Sağaltım ilişkili miyelodisplastik sendrom, 
alkilleyici ajan ilişkili 
Sağaltım ilişkili miyelodisplastik sendrom, 
"epipodophyllotoxin" ilişkili 

 
9989/3 Miyelodisplastik sendrom, NOS 

Miyelodisplastik sendrom, sınıflandırılamayan 
Prelösemi (obs) 
Prelösemik sendrom (obs) 

9991/3 Refrakter nötropeni 

9992/3 Refrakter trombositopeni 
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9930/3 Miyeloid sarkom (bkz: M-9861/3) 

Kloroma “chloroma” Granülositik 
sarkom 

 
9931/3 Akut panmiyelozis, miyelofibrozis ilişkili 

(C42.1) 
Akut miyelosklerozis, NOS 
Akut panmiyelozis, NOS 
Akut miyelofibrozis Malign 
miyelosklerozis (obs) 

 
9940/3 "Hairy cell" saçlı hücreli lösemi 

(C42.1) 
 
 
 

994 Diğer lösemiler 
"Hairy cell" saçlı hücreli tür varyant 
Lösemik retiküloendotelyozis 

 
 

9945/3 Kronik miyelomonositik lösemi, NOS 
Kronik miyelomonositik lösemi, Tip I   
Kronik miyelomonositik lösemi, Tip II 

Kronik miyelomonositik lösemi, transfor- 
masyon gösteren (obs) 

 
9946/3 Juvenil miyelomonositik lösemi 

Juvenil kronik miyelomonositik lösemi 
 

9948/3 Aggressiv NK-hücreli lösemi 
 
 

995-996 Kronik miyeloproliferatif 
bozukluklar 

 
9950/3 Polisitemia vera 

Kronik eritremi (obs) 
Polisitemia rubra vera 
Proliferatif polisitemi 

9960/3 Miyeloproliferatif neoplazm, NOS 
Kronik miyeloproliferatif hastalık, NOS 
Kronik miyeloproliferatif bozukluk 
Miyeloproliferatif hastalık, NOS 

9961/3 Primer “birincil” miyelofibrozis 
Agnojenik miyeloid metaplazi 
Kronik idyopatik miyelofibrozis 
Megakaryositik miyelosklerozis 

Miyeloproliferatif hastalık sonucu gelişen 
miyelofibrozis 
Miyeloid metaplazi gösteren miyelofibrozis 
Miyelosklerozis, miyeloid metaplazi içeren 

 
9962/3 Esansiyel trombositemi 

Esansiyel hemorajik trombositemi 
İdyopatik hemorajik trombositemi 
İdyopatik trombositemi 

9963/3 Kronik nötrofilik lösemi 
 

9964/3 Kronik eozinofilik lösemi, NOS 
Hipereozinofilik sendrom 

 
9965/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, 

PDGFRA “rearrangment” ilişkili 
 

9966/3 Miyeloid neoplazmlar, 
PDGFRB rearrangmant” ilişkili 

 
9967/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, 

FGFR1 “abnormalitesi” ilişkili 
 
 
 

997 Diğer hematolojik bozukluklar 
 

9970/1 Lenfoproliferatif bozukluklar, NOS 
Lenfoproliferatif hastalıklar, NOS 

 
9971/3 Post transplant lenfoproliferatif 

bozukluk, NOS 
PTLD, NOS 

 
9971/3 Polimorfik post transplant 

lenfoproliferatif bozukluk 
 

9975/1 Miyeloproliferatif neoplazm, 
sınıflandırılamayan 

Miyelo displastik/miyeloproliferatif neoplazm, 
sınıflandırılamayan 

 
 
 

998-999 Miyelodisplastik sendrom 
 

9980/3 Refrakter anemi 
Refrakter anemi, sideroblastsız 

 
9982/3 Refrakter anemi, sideroblastlı 

RARS 
Refrakter anemi, halka sideroblastlı 
ve trombositozis ile birlike 
Refrakter anemi, halka sideroblastlı 
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Alfabetik Dizin 
“NOS - not otherwise specied” 

Başka biçimde tanımlanamayan 
 

A 
Abdomen “karın” 

C76.2 NOS 
C49.4 bağ ve destek dokusu 
C44.5 deri 
C49.4 derialtı “subkuten” doku 
C49.4 kas 
C47.4 otonom sinir sistemi 
C47.4  periferik sinir 

 
Abdominal “karın bölgesi” 

C49.4 aort 
C77.2 lenf düğümü “node” 
C15.2 özofagus 
C49.4 vena kava 

 
8822/1 Abdominal dezmoid 
8822/1 Abdominal fibromatozis 

 
Abdomen duvar “karın duvarı” 

C76.2 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.4 NOS (sarkom, lipom) 
C49.4 adipöz doku 
C49.4 bağ ve destek dokusu 
C44.5 deri 
C49.4 derialtı doku 
C49.4 fibröz doku 
C49.4 iskelet kası 
C49.4 kas 
C47.4 otonom sinir sistemi 
C47.4 periferik sinir 
C49.4 yağ “fatty” dokusu 
C49.4  yumuşak “soft” doku 

 
“Abnormal” “anormal” 

9871/3 kemik iliği eozinofilleri, akut miyeloid 
lösemi eşliğinde (tüm varyantları içerir) 

9871/3 kemik iliği eozinofilleri, akut 
miyelomonositik lösemi eşliğinde 
(tüm varyantları içerir) 

9898/1 miyelopoezis, transiyent 
 

9867/3 “Abnormaliteler” “anormallikler”, 
miyeloid ve lenfoid neoplazmlar 
eşliğinde FGFR1 

 
C72.5 Abdusens sinir “n. abdusens”, 6. sinir 

 
8158/1 ACTH-üreten tümör 

 
Adacık hücreli “islet cell” 

8150/3 adenokarsinom (C25._) 
8150/0 adenom (C25._) 
8150/0 adenomatozis (C25._) 
8154/3 ve ekzokrin adenokarsinom, mikst 

(C25._) 
8150/3 karsinom (C25._) 
8150/0 tümör, benign (C25._) 
8150/1 tümör, NOS (C25._) 

 
Adamantinom 

9310/0 NOS (uzun kemikler dışında 9261/3) 
(C41._) 

9261/3 uzun kemikler (C40._) 
9310/3 malign (uzun kemikler dışında 9261/3) 

(C41._) 
9261/3 tibia “kaval” kemiği (C40.2) 

 
9351/1 Adamantinomatöz kraniyofarinjiyom 

(C75.2) 
8570/3 Adenoakantom 
9300/0 Adenoameloblastom (C41._) 

 
Adenokarsinofbrom 

8313/3 saydam “clear” hücreli (C56.9) 
9015/3 müsinöz 
9014/3 seröz 

 
8245/3 Adenokarsinoid tümör 

 
Adenokarsinom (bkz. karsinom) 

8140/3 NOS 
8140/6 NOS, metastatik 
8280/3 asidofil (C75.1) 
8550/3 asiner 
8550/3 asinik hücreli 
8370/3 adrenal kortikal (C74.0) 
8251/3 alveoler (C34._) 
8215/3 anal duktus (C21.1) 
8215/3 anal bezler (C21.1) 
8401/3 apokrin 
8147/3 bazal hücreli (C07._, C08._) 
8300/3 bazofil (C75.1) 
8250/3 bronşiyoler (C34.1) 
8250/3 bronşiyolo-alveoler, NOS (C34._) 
8480/3 kolloid 
8270/3 kromofob (C75.1) 
8160/3 safra “bilier” duktusu (C22.1, C24.0) 
8310/3 saydam“clear” hücreli, mezonefroid 
8310/3 saydam“clear” hücreli, NOS 
8420/3 serüminöz (C44.2) 
8244/3 ve karsinoid, kombine 
8244/3 ve karsinoid, kombine “mikst” 
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8560/3 ve epidermoid karsinom, mikst 
8560/3 ve skuamöz hücreli karsinom, mikst 

 
Kombine 

8244/3 karsinoid ve adenokarsinom 
(C34._) 

8045/3 küçük hücreli adeno karsinom 
(C34._) 

8255/3 diğer karsinom tipleri ile 
 

8145/3 diffüz tip (C16._) 
8408/3 dijital papiller (C44._) 
8500/3 duktus, infiltre (C50._) 
8500/3 duktus, NOS (C50._) 
8413/3 ekrin, NOS (C44._) 
8408/3 ekrin papiller (C44._) 
9070/3 embriyonel 
8384/3 endoservikal tip 
8154/3 endokrin ve ekzokrin, mikst (C25._) 
8244/3 kombine “mikst” karsinoid ve  
8201/3 komedo-tip kribriform (C18._,C19.9, 

C20.9) 
8201/3 kribriform komedo-tip (C18._, C19.9, 

C20.9) 
8200/3 silindroid “cylindroid” 

Endometrioid 
8380/3 NOS 
8382/3 sekretuar varyant 
8383/3 siliya hücreli “ciliated cell” varyant 

8280/3 eozinofil (C75.1) 
8154/3 ekzokrin,adacık hücreli mikst(C25._) 
8154/3 ekzokrin ve endokrin, mikst (C25._) 
8333/3 fötal (C73.9) 

Folliküler 
8330/3 NOS (C73.9) 
8331/3 iyi derece diferansiye (C73.9) 
8332/3 orta derece diferansiye (C73.9) 
8332/3 trabeküler (C73.9) 
8340/3 ve papiller (C73.9) 

 
8210/3 adenomatöz polip de 
8220/3 adenomatöz polipozis koli de(C18._) 
8320/3 granüler hücreli 
8576/3 hepatoid 
8290/3 Hurthle hücreli (C73.9) 
8503/3 infiltre ve papiller 
8500/3 infiltre duktus (C50._) 
8530/3 infammatuar (C50._) 
8480/3 jelatinöz [obs] 
8221/3 multiple adenomatöz polipler de 
8210/3 polip de, NOS 
8210/3 polipoid adenom da 

In situ 
8140/2 NOS 
8210/2 adenomatöz polip de 
8210/2 polip de, NOS 
8210/2 polipoid adenom da 

8210/2 tubüler adenom da 
8263/2 tübülovillöz adenom da 
8261/2 villöz adenom da 

 
8144/3 intestinal tip (C16._) 
8504/3 intrakistik papiller 

 
İntraduktal 

8500/2 noninfiltre, NOS 
8503/2 nonvaziv, papiller (C50._) 
8503/2 papiller, NOS (C50._) 
8503/3 papiller, invazyon ile (C50._) 

 
8154/3 adacık hücreli ve ekzokrin, 

mikst(C25._) 
8150/3 adacık hücreli (C25._) 
8525/3, düşük dereceli polimorföz 
8520/3 lobüler (C50._) 
8510/3 medüller 
9110/3 mezonefrik 
8310/3 mezonefroid, saydam “clear ” hücreli 
8210/3 tubülar adenom da 
8263/3 tubülovillöz adenom da 
8261/3 villöz adenom da 

 
Mikst 

8154/3 adacık hücreli ve ekzokrin (C25._) 
8560/3 adenokarsinom ve epidermoid 

karsinom 
8560/3 adenokarsinom ve skuamöz 

hücreli karsinom 
8154/3 ekzokrin ve endokrin (C25._) 
8154/3 endokrin ve ekzokrin (C25._) 
8323/3 hücreli 
8244/3 karsinoid-adenokarsinom 

 
8482/3 müsinöz, endoservikal tip 
8480/3 müsinöz, NOS 
8481/3 müsin-üreten 
8481/3 müsin-salgılayan 
8480/3 mukoid 
8300/3 mukoid hücreli (C75.1) 
8480/3 müköz 
8350/3 nonenkapsüle skleroze (C73.9) 
8500/2 noninfiltre, intraduktal, NOS 
8503/2 noninfiltre, intraduktal, papiller (C50._) 
8290/3 onkositik 
8290/3 oksifilik 
8163/3 pankreatobiliyer-tip (C24.1) 

 
Papiller 

8260/3 NOS 
8408/3 dijital (C44._) 
8408/3 ekrin (C44._) 
8340/3 folliküler varyant (C73.9) 
8503/3 infiltre (C50._) 
8504/3 intrakistik 
8503/2 intraduktal, noninfiltre (C50._) 
8503/2 intraduktal, NOS (C50._) 
8503/3 intraduktal, invazyon içeren (C50._) 
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8460//3 seröz (C56.9) 
8340/3 ve folliküler (C73.9) 
8503/3 ve infiltre (C50._) 

 
8573/3 apokrin metaplazi içeren 
8255/3 diğer karsinom tipleri ile kombine 
8571/3 kartilajinöz ve osseöz metaplazi içeren 
8571/3 kartilajinöz metaplazi içeren 
8255/3 mikst subtipler içeren 
8574/3 nöroendokrin diferansiyasyon içeren 
8571/3 osseöz metaplazi içeren 
8450/3 papillokistik 
8263/3 papillotübüler 
8214/3 pariyetal hücreli (C16._) 
8525/3 polimorföz düşük derceli 
8470/3 pseudomüsinöz (C56.9) 
8312/3 renal hücreli (C64.9) 
8410/3 sebase (C44._) 
8441/3 seröz, NOS 
8460/3 seröz (C56.9) 
8460/3 seröz, papiller (C56.9) 
8213/3 “serrated”, tırtıklı 
8490/3 “signet ring” taşlı yüzük hücreli 
8141/3 skirröz “scirrhous” “sert, fibröz” 
8350/3 sklerozan, nonenkapsüler (C73.9) 
8570/3 skuamöz metaplazi içeren  
8230/3 solid, müsin formasyonu içeren 
8572/3 “spindle” iğsi hücreli metaplazi 

içeren 
8143/3 superfisyel yayılım gösteren 
8400/3 ter bezleri “sweat gland” (C44._) 
8525/3 terminal duktuslar 
8190/3 trabeküler 
8211/3 tübüler 
8263/3 tübülopapiller 
8503/3 ve infiltre (C50._) 
8262/3 villöz 
8322/3 “water-clear”saydam hücreli (C75.0) 

 
8200/3 Adenokistik karsinom 

 
Adenofibrom 

9013/0 NOS 
8313/0 saydam “clear” hücreli (C56.9) 
8313/1 saydam “clear” hücreli, 

sınır“borderline”malignite (C56.9) 
 

Endometrioid 
8381/0 NOS 
8381/1 sınır “borderline” malignite 
8381/3 malign 

 
9015/0 müsinöz 
9015/1 müsinöz, sınır “borderline” malignite 
8965/0 nefrojenik (C64.9) 
9013/0 papiller 

Seröz 
9014/0 NOS 

9014/1 sınır “borderline” malignite 
9014/3 malign 

-------- Adenofbrozis (bkz. SNOMED) 
C11.1 Adenoid 

Adenoid 
8098/3 bazal karsinom (C53._) 
8200/3 kistik karsinom 
8075/3 skuamöz hücreli karsinom 

 
8100/0 “Adenoides sistikum, epitelyoma” 

C44._) 
8324/0 Adenolipom 
8561/0 Adenolenfoma (C07._, C08._) 

Adenom 
8140/0 NOS 
8281/0 asidofil-bazofil, mikst (C75.1) 
8280/0 asidofil (C75.1) 
8550/0 asiner 
8550/0 asiner hücreli 
8550/0 asinik hücreli 
8210/3 adenokarsinom, polipoid de 

Adrenal kortikal 
8370/0 NOS (C74.0) 
8374/0 glomeruloza hücreli (C74.0) 
8371/0 kompakt hücreli (C74.0) 
8375/0 mikst hücreli (C74.0) 
8372/0 pigmentli (C74.0) 
8373/0 saydam “clear” hücreli (C74.0) 

 
8408/1 agresif dijital papiller (C44._) 
8251/0 alveoler (C34._) 
8401/0 apokrin 
8140/1 atipik 
8147/0 bazal hücreli (C07._, C08._) 
8281/0 bazofil-asidofil, mikst (C75.1) 
8300/0 bazofil (C75.1) 
8151/0 beta hücreli (C25._) 
8372/0 “black” siyah, kara (C74.0) 
8160/0 safra duktusu (C22.1, C24.0) 

Bronşiyal 
8140/1 NOS (C34._) 
8240/3 karsinoid “carcinoid” (C34._) 
8200/3 silindroid “cylindroid” (C34._) 

8321/0 ana “chief” hücreli (C75.0) 
8408/1 dijital papiller, agresif (C44._) 
8503/0 duktus, NOS 
8408/0 ekrin papiller (C44._) 
8191/0 embriyonel “embriyonel adenom” 
8380/1 endometriyoid, sınır malignite 
8149/0 kanaliküler 
8380/0 endometriyoid, NOS 
8280/0 eozinofil (C75.1) 
8333/0 fötal (C73.9) 
8212/0 flat “yassı” 
8334/0 kolloid (C73.9) 
8270/0 kromofob (C75.1) 
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8310/0 saydam “clear” hücreli 
8420/0 seruminöz “ceruminous” (C44.2) 

 
Folliküler 

8330/0 NOS (C73.9) 
8330/1 atipik (C73.9) 
8290/0 oksifilik hücreli (C73.9) 

 
8150/0 adacık “islet” hücreli (C25._) 
8170/0 hepatosellüler (C22.0) 
8290/0 Hurthle hücreli (C73.9) 
8504/0 intrakistik, papiller 
8453/0 intraduktal papiller-müsinöz (C25._) 
8204/0 laktasyon “lactating” (C50._)  
8170/0 karaciğer hücreli “liver cell” (C22.0) 
8334/0 makrofolliküler (C73.9) 
8506/0 meme başı “nipple” (C50.0) 
9110/0 mezonefrik 
8325/0 metanefrik (C64.9) 
8202/0 mikrokistik, NOS (C25._) 
8441/0 mikrokistik, seröz 
8333/0 mikrofolliküler (C73.9) 
8281/0 mikst asidofil-bazofil (C75.1) 
8323/0 mikst hücreli 
8982/0 miyoepitelyal 
8146/0 monomorfik 
8480/0 müsinöz 
8453/0 müsinöz-papiller, intraduktal (C25._) 
8300/0 mukoid hücreli (C75.1) 
8290/0 onkositik 
8290/0 oksifilik 
8290/0 oksifilik hücreli folliküler (C73.9) 

 
Papiller 

8260/0 NOS 
8408/1 agresif dijital (C44._) 
8408/0 ekrin (C44._) 
8504/0 intrakistik 

 
8453/0 papiller-müsinöz, intraduktal(C25._) 
8263/0 papillotübüler 
8640/1 Pick tübüler 
8372/0 pigmentli (C74.0) 
8272/0 pituitar, NOS (C75.1) 
8940/0 pleomorfik 
8941/3 pleomorfik, karsinom da (C07._,C08._) 

 
Polypoid 

8210/0 NOS 
8210/3 adenokarsinom da 
8210/2 in situ adenokarsinom da 

 
8410/0 sebasöz (C44._) 
-------- sebaseum (bkz. SNOMED) 
8441/0 seröz mikrokistik 

 
“Serrated” dişli, testere dişi gibi, tırtıklı 

8213/0 NOS (C18._) 
8213/0 sapsız “sessile” 
8213/0 “traditional” geleneksel 

8213/0 “traditional sessile” “sapsız 
8640/1 Sertoli hücreli 
8213/0 “sessile serrated” sapsız dişli 
8390/0 deri ekleri (C44._) 
8400/0 ter bezi (C44._) 
8640/1 testiküler 
8190/0 trabeküler 
8336/0 trabeküler, hiyalinize (C73.9) 
8213/0 “traditional serrated” sapsız dişli 
8213/0 “traditional sessile serrated” 

geleneksel sapsız, dişli “tırtıklı” 

Tübüler 
8211/0 NOS 
8210/3 adenokarsinom da 
8210/2 in situ adenokarsinom da 
8640/1 Pick 

8263/0 tübülo-papiller 
Tübülovillöz 

8263/0 NOS 
8263/3 adenokarsinom da 
8263/2 in situ adenokarsinom da 

8263/0 villoglandüler 
Villöz 

8261/0 NOS 
8261/3 adenokarsinom da 
8261/2 in situ adenokarsinom da 

8322/0 “water-clear cell” saydam hücreli 
(C75.0) 

9110/0 Wolffian duktus “Wolff duktusu” 

8360/1 Adenomalar, multipl, endokrin 
9054/0 Adenomatoid tümör, NOS 
9300/0 Adenomatoid tümör, odontojenik (C41._) 

Adenomatozis 
8220/0 NOS 
8150/0 adacık “islet ” hücreli (C25._) 
8250/1 akciğer “pulmoner” (C34._) 
8360/1 endokrin 
-------- fibroze “fibrosing” (bkz. SNOMED) 

Adenomatöz 
-------- guatr (bkz. SNOMED) 
-------- hiperplazi (bkz. SNOMED) 
8213/0 ve hiperplastik polip,mikst(C18._) 

Polip 
8210/0 NOS 
8210/3 adenokarsinom içeren 
8210/2 in situ adenokarsinom içeren 
8210/2 in situ karsinom içeren 
8210/3 karsinom içeren 
8213/0 mikst, ve hiperplastik (C18._) 
8220/3 polipozis koli, adenokarsinom 

içeren (C18._) 
8220/0 polipozis koli (C18._) 
8221/0 polipler, multipl 
8221/3 polipler, multipl, adenokarsinom içeren 
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8983/0 Adenomiyoepitelyom (C50._) 
8932/0 Adenomiyom 
8932/0 Adenomiyom, atipik polipoid 
-------- Adenomiyomatöz hiperplazi(bkz.SNOMED) 
-------- Adenomiyozis, NOS (bkz. SNOMED) 

 
8244/3 Adenonöroendokrin karsinom, mikst 
8933/3 Adenosarkom 

Adenozis 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- fibroze “fibrosing” (bkz. SNOMED) 
-------- florid (bkz. SNOMED) 
-------- skleroze (bkz. SNOMED) 
8560/3 Adenoskuamöz karsinom 

Adipöz doku 
C49.9 NOS 
C49.1 antekubital alan 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.0 baş “head” 
C49.0 boyun “servikal” 
C49.0 boyun bölgesi “servikal” 
C49.2 but “uyluk” “kalça” “thigh” 
C49.2 “calf” “baldır” 
C49.2 diz “knee” 
C49.1 el “hand” 
C49.5 gluteal bölge 
C49.3 göğüs duvarı 
C49.6 gövde “trunk”, NOS 
C49.3 infraklaviküler bölge 
C49.5 kalça “buttock” 
C49.2 kalça “hip” 
C49.4 karın duvarı, “abdominal” 
C49.1 kol “arm” 
C49.5 kasık “inguinal” “groin” 
C49.3 koltukaltı, aksilla, 
C49.5 kasık “inguinal” bölge 
C49.1 omuz “shoulder” 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.6 sırt “back” 
C49.2 popliteal alan 
C49.5 sakrokoksigeal bölge 
C49.0 skalp “saçlı deri” 
C49.3 skapular  “kürek kemiği” bölge 
C49.0 supraklaviküler bölge 
C49.0 “temple” 
C49.0 yanak “cheek” 
C49.6 yan “flank” 
C49.0  yüz “face” 

Adneksiyal 
8390/3 karsinom (C44._) 
8407/3 mikrokistik, karsinom (C44._) 
8390/0 tümör, benign (C44._) 
C57.4 Adneks, NOS 
C57.4 Adneks, uterus 

Adrenal 
8700/0 medüller paragangliyom (C74.1) 
8700/3 medüller paragangliyom, malign 

(C74.1) 
8671/0 “rest” tümör (embriyoner 

kalıntılardan köken alan tümör) 
Adrenal kortikal 

8370/3 adenokarsinom (C74.0) 

Adenom 
8370/0 NOS (C74.0) 
8374/0 glomeruloza hücreli (C74.0) 
8371/0 kompakt hücreli (C74.0) 
8375/0 mikst hücreli (C74.0) 
8372/0 pigmentli (C74.0) 
8373/0 saydam“clear” hücre(C74.0) 

8370/3 karsinom (C74.0) 
Tümör 

8370/0 NOS (C74.0) 
8370/0 benign (C74.0) 
8370/3 malign (C74.0) 

Adrenal gland 
C74.9 NOS 
C74.0 korteks 
C74.1 medulla 

Adult “erişkin”, erişkin 
9080/0 kistik teratom 
8904/0 rabdomiyom 
9080/0 teratom, kistik 
9080/0 teratom, NOS 
8620/1 tip, granüloza hücreli tümör (C56.9) 
8901/3  tip, pleomorfik rabdomiyosarkom 

Adult “erişkin” T-cell 
9827/3 lösemi (tüm varyantlar) 
9827/3 lösemi/lenfoma (HTLV-1 pozitif) (tüm 

varyantlar) 
9827/3 lenfoma (tüm varyantlar) 
9827/3 lenfoma/lösemi (tüm varyantlar) 

9961/3 Agnojenik miyeloid metaplazi 8077/2

  Ağır “sever” derecede displazi, CIN 

III 
içeren (C53._) 
Ağır zincir “heavy chain” hastalığı 

9762/3 NOS 
9762/3 alfa 
9762/3 gama 
9762/3  mu 

Ağız “mouth” 
C06.9 NOS 
C04.0 taban “floor”, ön “anteriyör” 
C04.1 taban “floor”, yan “lateral” 
C04.9 taban “floor”, NOS 
C05.9 tavan “roof” 
C06.1 vestibül 

 
C05.9 Ağız boşluğu tavanı 
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Ağız tabanı “floor of mouth” 

C04.9 NOS 
C04.0 anteriyör 
C04.1 lateral 

8075/3 
-------- 

 
-------- 

Akantholitik skuamöz hücreli karsinom 
Akantom, saydam “clear ” hücreli (bkz. 
SNOMED) 
Akantozis nigrikans (bkz. SNOMED) 

 

C06.1 Ağız vestibulu “açıklığı” 9764/3 Akdeniz lenfoması “Mediterranean” 
   lenfoma 
-------- Florid adenozis (bkz. SNOMED) C74.1 Adrenal medulla 
-------- Fokal nodüler hiperplazi 9161/0 Akkiz “edinsel” “tufted” pisküllü 

 ( b k z . SNOMED)  hemanjiyom 
9275/0 Florid osseöz displazi (C41._) 8744/3 Akral lentijinöz melanom, malign (C44._) 

  8730/0 Akromik nevüs“depigmente nevüs” (C44._) 
 Agresif C40.0 Akromiyoklaviküler eklem 
8841/1 anjiyomiksom 8402/0 Akrospiroma, ekrin (C44._) 
8408/1 dijital papiller adenom (C44._)   
8821/1 fibromatöz  Aksilla, koltukaltı 
9741/3 mastositoz, sistemik C76.1 NOS 
9948/3 NK-hücreli lösemi C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
9200/1 osteoblastom (C40._, C41._) C49.3 NOS (sarkom, lipom) 
8408/1 papiller adenom, dijital (C44._) C49.3 adipöz doku 
9741/3 sistemik mastositoz C44.5 deri 

  C49.3 fibröz doku 
9741/3 AHNMD “associated hematologic non C49.3 konnetif doku, bağ ve destek doku 

 mast cell lineage disease”, sistemik C77.3 lenf düğümü 
 mastositoz içeren C47.3 otonom sinir sistemi 
9767/1 AIL (Anjiyoimmunoblastik lenfadenopati) C47.3 periferik sinir 
9705/3 AILD, periferal T-hücreli lenfoma C49.3 subkutanöz “deri altı” doku 

 (Anjiyoimmunoblastik lenfadenopati C49.3 yağ dokusu 
 disproteinemi içeren) [obs] C49.3 yumuşak doku 
8077/2 AIN III (Anal intraepithelial neoplasia)   

 (C21.1)  Aksiller 
  C49.3 arter 
 Akciğer “lung” C77.3 aksiller lenf düğümleri 
C34.9 NOS C50.6 meme kuyruğu “tail of breast” 
C34.9 bronşyiol   
C34.9 bronkiyojenik 9560/0 Akustik nörom (C72.4) 

  C72.4 Akustik sinir, 8. sinir 
 Bronkus -------- Aktinik keratoz (bkz. SNOMED) 
C34.9 NOS   

C34.3 alt lob 
C34.0 ana “main” 
C34.2 orta “middle” lob 
C34.1 üst “upper” lob 

 
C34.0 karina 
C34.0 hilus 
C34.1 lingula “dil” 
C34.3 alt “lower” lob 
C34.3 alt “lower” lob, bronş 
C34.0 ana bronş “main bronchus” 
C34.2 orta lob 
C34.2 orta lob, bronş 
C34.9 pulmoner “akciğer”, NOS 
C34.1 üst “upper” lob 
C34.1 üst “upper” lob, bronş 

 
C71.0 Ak madde “white matter”, sentral 
C71.0 Ak madde “white matter”, serebral 

Aksesuvar 
C31.9 nazal sinüs 
C72.5 sinir, NOS 
C72.5 sinir, spinal 
C31.9 sinüs, nazal 
C31.9  sinüs, NOS 

 
Akut 

9840/3 eritremi (C42.1) [obs] 
9840/3 eritremik miyelozis (C42.1) [obs] 
9931/3 miyelofibrozis (C42.1) 
9931/3 miyelosklerozis, NOS (C42.1) 
9931/3 panmiyelozis, NOS (C42.1) [obs] 
9931/3 panmiyelozis, miyelofibrozis ile 

(C42.1) 
9751/3 progressif histiyositozis X [obs] 

 
C44.3 Ala nazi, burun kanadı 
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ALL 
9826/3 B (bkz. 9687/3) 
9836/3 c (bkz. 9728/3) 
9836/3 “common” ortak prekursör B (bkz. 

9728/3) 
9837/3 kortikal T (bkz. 9729/3) 
9837/3 matür T (bkz. 9729/3) 
9836/3 Pre-B (bkz. 9728/3) 
9836/3 Pre-pre-B (bkz. 9728/3) 
9837/3 Pre-T (bkz. 9729/3) 
9836/3 Pro-B (bkz. 9728/3) 
9837/3  Pro-T (bkz. 9729/3) 

 
Alfa 

9762/3 ağır zincir hastalığı 
8152/1 tümör hücresi, NOS (C25._) 
8152/3  tümör hücresi, malign (C25._) 

Alın “forehead” 
C44.3 NOS 
C44.3 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
C44.3 deri 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 konnektif bağ dokusu 
C47.0 otonom sinir sistemi 
C47.0 periferikl sinir 
C49.0 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.0  yumuşak doku 

Alt “lower” 
C03.1 alveoler mukoza 
C03.1 alveol sırtı “ridge” mukoza 
C03.1 alveol 
C41.1 çene kemiği “mandibula” “jaw bone” 
C03.1 dişeti “gum” 
C44.1 göz kapağı “lid” 
C03.1 jinjiva 
C50.8 meme 
C50.3 meme ¼ iç kadran 

Dudak “lip” 
C00.1 NOS (alt dudak derisi dışında 

C44.0) 
C44.0 deri 
C00.1 dış “eksternal” 
C00.4 “frenulum” “gemcik” 
C00.4 iç yüz 
C00.4 mukoza 
C00.1 “vermilion” sınırı 

C34.3 lob, bronş 
C34.3 lob, akciğer 
C50.5 meme ¼ dış kadran 
C15.5 özofagus 1/3 
C54.0  uterus segment “alt” 

Alt ekstremite 
C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 

C49.2 adipöz doku 
C44.7 deri 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 iskelet kası 
C49.2 kas 
C40.3 kısa kemikler 
C40.2 konnektif bağ dokusu 
C77.4 lenf düğümü 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 subkutanöz doku 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı “sheath” 
C47.2 uzun kemikler 
C40.2 uzun kemikler, eklem 
C49.2 yağlı “fatty” doku 
C49.2  yumuşak doku “soft tissue” 

Alveoler 
8251/3 adenokarsinom (C34._) 
8251/0 adenom (C34._) 
8902/3 ve embriyonel rabdomiosarkom, 

mikst 
8251/3 karsinom (C34._) 
8250/3 hücreli karsinom (C34._) 
8920/3 rabdomiyosarkom 
8902/3 rabdomiyosarkom ve embriyonel 

rabdomiyosarkom, mikst 
9581/3 “soft part” sarkom 
9133/3  tümör, intravasküler bronşiyal 

(C34._) [obs] 

Alveoler mukoza 
C03.9 NOS 
C03.1 alt “lower” 
C03.0 üst “upper” 

 
Alveoler “ridge” mukoza 

C03.9 NOS 
C03.1 alt “lower” 
C03.0 üst “upper” 

C06.1 Alveoler sulkus 

Alveolus “alveol” 
C03.9 NOS 
C03.1 alt 
C03.0 üst 

8745/3 Amelanotik dezmoplastik melanom 
(C44._) 

8730/3 Amelanotik melanom (C44._) 

Ameloblastik 
9271/0 fibrodentinom (C41._) 
9290/3 fibrodentinosarkom (C41._) 
9330/0 fibrom (C41._) 
9290/0 fibro-odontom (C41._) 
9290/3 fibro-odontosarkom (C41._) 
9330/3 fibrosarkom (C41._) 
9270/3 karsinom (C41._) 
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9290/3 odontosarkom (C41._) 
9330/3 sarkom (C41._) 

9310/3 Ameloblastom, malign (C41._) 
9310/0 Ameloblastom, NOS (C41._)    
8152/1 Amid üreten tümör, pankreatik peptid 

ve pankreatik peptid-benzeri peptid 
terminal tirozin amid içinde 

------- AML (bkz. Lösemi, AML) 

C20.9 Ampülla, rektal 
C24.1 Ampülla Vateri “Vater ampullası” 

 
-------- Amputasyon nöroması (bkz. SNOMED) 
9769/1 Amiloidoz, primer “birincil” 
8345/3 Amiloid stroma, medüller karsinom da 

(C73.9) 
-------- Amiloid tümör (bkz. SNOMED) 

Anal 
8215/3 bezler “glandlar”, adenokarsinom 

(C21.1) 
8215/3 duktuslar, adenokarsinom (C21.1) 
8077/2 intraepitelyal neoplazm, derece III 

“grade III” (C21.1) 
8077/0 intraepitelyal neoplazm, düşük 

derece “low grade” (C21.1) 
 

C21.1 Anal kanal 
C21.1 Anal sfinkter 

 
Anaplastik 

9401/3 astrositom (C71._) 
9392/3 ependimom (C71._) 
9505/3 gangliyogliyom 
8021/3 karsinom, NOS 
9390/3 koroid pleksus papillomu (C71.5) 
9082/3 malign teratom 
9474/3 medülloblastom 
9530/3 meninjiyom (C70._) 
9382/3 oligoastrositom (C71._) 
9451/3 oligodendrogliyom (C71._) 
9062/3 seminom (C62._) 
9082/3 teratom, malign 

-----/-4 Anaplastik (bkz. derece “grade” kodu, 
bölüm 4.3.4) 

9560/0 Ansient “ancient” “eski, yaşlı” “schwannoma” 

Androblastom 
8630/1 NOS 
8630/0 benign 
8630/3 malign 
8640/1 tubüler, NOS 
8641/0 tubüler, yağ depolanması içeren 

(C56.9) 

Anemi 
Refrakter “dirençli” 

9980/3 NOS (C42.1) 
9984/3 aşırı transforme blast içeren 

(RAEB-T) (C42.1) [obs] 

9983/3 aşırı blast içeren (RAEB) (C42.1) 
9982/3 belirgin trombositozis ilişkili 

halkalı sideroblast içeren 
9982/3 halkalı sideroblast içeren (RARS) 

(C42.1) 
9982/3 sideroblast içeren (C42.1) 
9980/3 sideroblast içermeyen (C42.1) 

-------- Anevrizmal kemik kisti (bkz. SNOMED) 
9535/0 Anjiyoblastik meninjiyom (C70._) [obs] 
9161/1 Anjiyoblastom 
9431/1 Anjiyosentrik gliyom 
9766/1 Anjiyosentrik immunoproliferatif lezyon 

 
Anjiyoendotelyoma 

9130/1 NOS 
9135/1 endovaskülar papiller 
9130/1 iğsi “spindle” hücreli 

 
9712/3 Anjiyoendoteliomatozis 

Angiyofibroma 
9160/0 NOS 
9160/0 dev hücreli “giant cell” 
9160/0 jüvenil 
9160/0 sellüler “hücresel” 

-------- Anjiyofolliküler hiperplazi, benign 
(bkz.SNOMED) 

9767/1 Anjiyoimmunoblastik lenfadenopati (AIL) 
9705/3 Anjiyoimmunoblastik lenfadenopati, 

disproteinemi ile (AILD), periferik T-
hücreli lenfoma [obs] 

9141/0 Anjiyokeratom 
8894/0 Anjiyoleiyomiyom 
8856/0 Anjiyolipom, infiltre 
8861/0 Anjiyolipom, NOS 
9120/0 Anjiyom, NOS 
-------- Anjiyom, spider “örümcek” 

(bkz. SNOMED) 
8836/1 Anjiyomatoid fibröz histiyositom 
-------- Anjiyomatozis, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- Anjiyomatöz lenfoid hamartom 

(bkz.SNOMED) 
9534/0 Anjiyomatöz meninjiyom (C70._) 
8826/0 Anjiyomiyofibroblastom 
8860/0 Anjiyomiyolipom 
8894/0 Anjiyomiyom 
8894/3 Anjiyomiyosarkom 
8841/1 Anjiyomiksom 
8841/1 Anjiyomiksom, aggressif 
9120/3 Anjiyosarkom 
9363/0 “Anlage” “taslak” tümör, retinal 
8623/1 Annuler tubüller, seks kord tümörü 

içeren (C56.9) 
 

C21.8 Anorektal bileşke 
C21.8 Anorektum 
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Antekübital alan “dirsek iç yüzü” 
C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C49.1 adipöz doku 
C44.6 deri 
C49.1 fibröz doku 
C49.1 konnektif bağ ve destek dokusu 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.1 yağlı doku 
C49.1 yumuşak doku “soft tissue” 

Anteriyör “ön” 
C04.0 ağız tabanı “floor of mouth” 
C10.1 epiglot yüzeyi 
C71.9 kafa çukuru “craniyal fossa” 
C38.1 mediasten 

Anteriyör “dilin 2/3 önü” 
C02.3 NOS 
C02.0 dorsal yüzey 
C02.2 ventral yüzey 

 
Anteriyör “wall” “ön duvar” 

C67.3 mesane 
C11.3 nazofarinks 
C16.8  mide, NOS (bu kodlarla 

sınıflandırılamayanlar C16.0 - 
C16.4) 

 
Antrum 

C31.0 NOS 
C16.3 mide “gastirik” 
C30.1 mastoid 
C31.0 maksiller 
C16.3 pilorik 
C16.3 mide “stomach” 

 
C21.0 Anüs, NOS (anüs derisi ve perianal deri 

dışında C44.5) 
C44.5 Anüs, deri 
C49.4 Aort, abdominal “abdominal aort” 
C49.3 Aort, NOS 
C75.5 Aort cismi 
8691/1 Aort cismi paragangliyomu (C75.5) 
8691/1 Aort cismi tümörü (C75.5) 
C77.2 Aort lenf düğümü 
8691/1 Aortikopulmoner paragangliyom (C75.5) 

 
Apokrin 

8401/3 adenokarsinom 
8401/0 adenom 
8401/0 kistadenom 
8573/3 metaplazi, adenokarsinom içeren 
8573/3 metaplazi, karsinom içeren 

 
9044/3  Aponörozlar ve tendonlar, saydam 

“clear” hücreli sarkom, (C49._) 

Aponöroz 
C49.9 NOS 
C49.1 el “palmar” 
C49.2 ayak “plantar” 

 
-------- Aponörotik fibrom, jüvenil 

(bkz. SNOMED) 
8480/1 Appendiks müsinöz neoplazmı, düşük 

derece “low grade” (C18.1) 
C18.1 Appendiks 

8248/1 Apudoma 
 

Araknoid 
C70.9 NOS 
C70.0 intrakraniyal 
C70.1 spinal 

 
9471/3 Araknoidal serebellar sarkom, 

iyi sınırlı “circumscribed” (C71.6) [obs] 
 

C50.0 Areola 

8241/3 Arjentafin karsinoid tümör, malign 
8240/1 Arjentafin karsinoid tümör, NOS 
8241/3 Arjentafinoma, malign [obs] 
8240/1 Arjentafinoma, NOS [obs] 

 
Arrenoblastom 

8630/1 NOS 
8630/0 benign 
8630/3 malign 

 
9123/0 Arteriyovenöz hemanjiyom 

 
Arter 

C49.9 NOS 
C49.4 aort, abdominal 
C49.3 aort, NOS 
C49.3 aksiller, koltukaltı 
C49.4 “celiac” çölyak 
C49.2 femoral 
C49.5 iliyak 
C49.3 “internal mammary” “iç meme” 
C49.0 karotid 
C49.4 mezenterik 
C49.1 radiyal “ışınsal” 
C49.4 renal “böbrek” 
C49.3 subklaviyan 
C49.1 ulnar 

 
Aryepiglottik fold “kıvrım” 

C13.1  NOS (aryepiglottik fold’un laringeal 
yüzü dışında) C32.1) 

C13.1 hipofaringeal görünüm 
C32.1 laringeal görünüm 

 
C32.3 Aritenoid kıkırdak 
C13.1 Aritenoid fold “kıvrım” 
C41.4 Asetabulum 
C18.2 Assenden kolon, çıkan kolon 
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9365/3 Askin tümörü (göğüs duvarı, PNET) 

 
9430/3 Astroblastom (C71._) 
9400/3 Astrositik gliyom (C71._) 

 
Asidofil 

8280/3 adenokarsinom (C75.1) 
8280/0 adenom (C75.1) 
8280/3 karsinom (C75.1) 

 
8281/0 Asidofil-bazofil adenom, mikst (C75.1) 
8281/3 Asidofil-bazofil karsinom, mikst (C75.1) 

 
Asiner 

8550/3 adenokarsinom 
8550/0 adenom 
8550/3 karsinom 

 
Asiner hücreli 

8550/0 adenom 
8550/3 karsinom 
8551/3 kistadenokarsinom 
8550/1 tümör [obs] 

 
8552/3 Asiner-duktal karsinom, mikst 
8154/3 Asiner-endokrine karsinom, mikst (C25._) 
8154/3 Asiner-endokrin-duktal karsinom, mikst 

 
Asinik hücreli 

8550/3 adenokarsinom 
8550/0 adenom 
8550/1 tümör [obs] 

Astrositom 
9400/3 NOS (C71._) 
9401/3 anaplastik (C71._) 
9412/1 dezmoplastik infantil (C71._) 
9400/3 diffüz, yaygın (C71._) 
9400/3 diffüz, düşük derece “low grade” 

(C71._) 
9400/3 düşük derece “low grade” (C71._) 
9400/3 düşük derece “low grade”, diffüz 

(C71._) 
9420/3 fibriller (C71._) 
9420/3 fibröz (C71._) 
9411/3 gemistositik (C71._) 
9421/1 jüvenil (C71._) 
9400/3 kistik (C71._) [obs] 
9421/1 piloid (C71._) 
9421/1 pilositik (C71._) 
9425/3 pilomiksoid 
9410/3 protoplazmik (C71._) 
9384/1 subependimal, dev hücreli (C71._) 
9383/1 subependimal, NOS (C71._) 

9400/3 Astrogliyom (C71._) [obs] 

C41.2 Atlas “atlas kemiği” 
C38.0 Atrium “kulakçık”, kardiyak 

Atipik 
8140/1 adenom 
8830/1 fibröz histiyositom 
8830/1 fibroksantom 
8330/1 folliküler adenom (C73.9) 
-------- hiperplazi (bkz. SNOMED) 
8893/0 leiyomiyom 
8249/3 karsinoid tümör 
9390/1 koroid pleksüs papillomu (C71.5) 
8850/1 lipom 
8513/3 medüller karsinom (C50._) 
9539/1 meninjiyom (C70._) 
8932/0 polipoid adenomiyom 
8444/1 prolifere saydam hücreli “clear cell” 

tümör (C56.9) 
8442/1 prolifere seröz tümör (C56.9) 

Proliferatif 
8380/1 endometriyoid tümör 
8472/1 müsinöz tümör (C56.9) 
8462/1 papiller seröz tümör (C56.9) 

 
9508/3 teratoid “rabdoid” tümör (C71._) 
8585/3 timoma, malign (C37.9) 
8585/1 timoma, NOS (C37.9) 

 
“Auditory”, işitsel 

C44.2 kanal, dış “dış kulak yolu” 
C44.2 kanal, NOS 
C44.2 meatus “giriş, ağız”, dış 
C30.1 tüp 

 
C44.2 “Auricle” “kulak kepçesi” NOS 
C44.2 “Auricle”“kulak kepçesi”, derisi 

 
Auriküler “Kulak sayvanı” 

C44.2 kanal, dış “dış kulak yolu” 
C44.2 kanal, NOS 
C49.0 kıkırdak 
C77.0  lenf düğümü 

 
Ayak “foot” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C49.2 adipöz doku 
C44.7 deri 
C40.3 eklem “joint” 
C40.3 falanks 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 iskelet kası 
C49.2 kas “muscle” 
C40.3 kemik 
C49.2 konektif bağ dokusu 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 subkutanöz doku 
C44.7 taban 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı “sheath” 
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C49.2 yağlı “fatty” doku 
C49.2  yumuşak doku 

 
Ayak bileği “ankle” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C44.7 deri 
C49.2 derialtı doku “subkutanöz doku” 
C49.2 fibröz doku 
C40.3 joint “eklem” 
C40.3 kemik 
C49.2 konnektif “bağ ve destek”  dokusu 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı 
C49.2 yumuşak doku 

 
-----/-3 “Az” “zayıf” “kötü” diferansiye (bkz. 

derecelendirme kodu, bölüm 4.3.4) 
8631/3 “Az” diferansiye Sertoli-Leydig hücreli 

tümör 
8634/3 “Az” “zayıf” “kötü” diferansiye Sertoli- 

Leydig hücreli tümör, heterolog element 
içeren 

 

B 
Bacak “leg” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C49.2 adipöz doku 
C44.7 deri 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 iskelet kası 
C49.2 kas 
C40.2 kemik 
C49.2 konnektif bağ dokusu 
C77.4 lenf düğümü 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 subkutanöz doku 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı “sheath” 
C49.2 yağlı doku 
C49.2  yumuşak doku “soft tissue” 

 
Baldır “calf” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C49.2 adipöz doku 
C44.7 deri 
C49.2 deri altı doku 
C49.2 iskelet kası 
C49.2 kas 

C49.2 konnektif bağ ve destek doku 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı 
C49.2 yağ dokusu 
C49.2 yumuşak doku 

 
9826/3 B-ALL (bkz. 9687/3) 
9836/3 B-ALL, ortak prekürsör (bkz. 9728/3) 
8722/3 Ballon hücreli melanom (C44._) 
8722/0 Ballon hücreli nevüs (C44._)   
9699/3 BALT lenfoma 

“Bronchus associated lymphoid tissue” 
“Bronş ilişkili lenfoid doku” (BALT) 

-------- Barrett özofagus (bkz. SNOMED) 
C51.0 Bartholin bezi 

 
Baş “head” 

C76.0 NOS 
C44.4 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarom, lipom) 
C49.0 adipöz doku 
C44.4 deri, NOS 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 iskelet kası 
C49.0 kas 
C49.0 konnektif bağ dokusu 
C77.0 lenf düğümü 
C47.0 otonom sinir sistemi 
C47.0 periferik sinir 
C49.0 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.0 yağlı “fatty” doku 
C49.0  yumuşak doku “soft tissue” 

 
Başparmak, ayak “toe” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C44.7 deri “skin” 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 iskelet kası “muscle” 
C49.2 kas “muscle” 
C40.3 kemik 
C49.2 konnektif bağ doku 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C44.7 tırnak “nail” 
C49.2 yumuşak doku “soft tissue” 
C49.2 subkutanöz deri altı doku 
C49.2 tendon “kiriş” 
C49.2  tendon fasyası “sheath” 

 
Başparmak, el “thumb” 

C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C44.6 deri “skin” 
C49.1 fibröz doku 
C49.1 iskelet kası 
C49.1 kas 
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C40.1 kemik “bone” 
C49.1 konnektif bağ doku 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.1 tendon “kiriş” 
C49.1 tendon fasiyası “sheath” 
C49.1 yumuşak doku “soft tissue” 

 
8098/3 Bazal karsinom, adenoid (C53._) 

 
Bazal hücre 

8147/3 adenokarsinom (C07._, C08._) 
8147/0 adenom (C07._, C08._) 

 
Karsinom 

8090/3 NOS (C44._) 
8092/3 dezmoplastik tip (C44._) 
8093/3 fibroepitelyal (C44._) 
8093/3 fibroepitelyal, Pinkus tip 
8092/3 infiltre, non-skleroze (C44._) 
8092/3 infiltre, NOS (C44._) 
8092/3 infiltre, skleroze (C44._) 
8097/3 mikronodüler (C44._) 
8092/3 morfeik (C44._) 
8091/3 multisentrik (C44._) 
8091/3 multifokal süperfisyel (C44._) 
8097/3 nodüler (C44._) 
8090/3 pigmente (C44._) 

 
8090/3 epitelyoma (C44._) 
-------- papillom (bkz. SNOMED) 
8090/1 tümör (C44._) 

 
C71.0 Bazal gangliyon “bazal çekirdekler” 

 
8094/3 Bazal-skuamöz hücreli karsinom, mikst 

C44._) 
8123/3 Bazaloid karsinom (C21.1) 
8083/3 Bazaloid skuamöz hücreli karsinom 

 
C71.7 Beyin sapı tabanı “pedinkül tabanı” 

 
Bazofil 

8281/0 asidofil adenom, mikst (C75.1) 
8281/3 asidofil karsinom, mikst (C75.1) 
8300/3 adenokarsinom (C75.1) 
8300/0 adenom (C75.1) 
8300/3 karsinom (C75.1) 

 
8281/0 Bazofil-asidofil adenom, mikst (C75.1) 
8281/3 Bazofil-asidofil karsinom, mikst (C75.1) 
8094/3 Bazoskuamöz karsinom (C44._) 
-------- Bazoskuamöz papillom (bkz. SNOMED) 
9591/3 B-hücreli lenfoma/lösemi, dalak, 

sınıflanırılamayan 
8833/3 Bednar tümörü “dermatofibrosarkom 

protuberans DFSP, pigmentli” (C44._) 
8076/2 Belirsiz stromal invazyon, in situ 

epidermoid karsinom içeren 

8076/2 Belirsiz stromal invazyon, in situ 
skuamöz hücreli karsinom içeren 

8319/3 Bellini duktus karsinomu (C64.9) 
-----/0 Benign (bkz. davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
8151/0 Beta hücreli adenom (C25._)    
8151/3 Beta hücreli tümör, malign (C25._) 
C49.1 Biseps braki kası “iki başlı üst kol kası” 
C49.2 Biseps femoris kası “iki başlı uyluk kası” 

-------- “Beyaz sponge/sünger nevüs” (bkz. SNOMED) 

Beyin “brain” 
C71.9 NOS 
C71.0 ak madde, sentral 
C71.0 ak madde, serebral 
C70.9 araknoid, NOS 
C70.0 araknoid, intrakraniyal 
C71.0 bazal gangliyonlar 
C71.7 beyin sapı tabanı, bazis pedinkül 
C71.7 dördüncü ventrikül, koroid pleksus 
C71.7 dördüncü ventrikül “karıncık”, NOS 
C70.0 dura mater “sert zar”, kraniyal 
C70.9 dura mater “sert zar”, NOS 
C70.9 dura, NOS 
C71.5 ependim 
C70.0 falks serebelli 
C70.0 falks serebri 
C70.0 falks, NOS 
C71.1 frontal lob 
C71.1 frontal pol “kutup” 
C71.0 gangliyon, bazal “bazal çekirdekler” 
C71.0 globus pallidus 
C71.0 hemisifer, serebral “beyin yarımküresi” 
C71.2 hipokampus, “denizatı” 
C71.0 hipotalamus 
C71.7 infratentoriyal, NOS 
C71.0 insula, “ada” 
C71.0 internal kapsül “kapsula interna” 
C70.0 intrakraniyal araknoid 
C70.0 intrakraniyal meninksler 
C71.9 intrakraniyal bölge “site” 
C71.0 kapsula interna, internal kapsül 
C72.3 kiyazma, optik “chiasma opticum” 
C71.7 koroid pleksus, dördüncü ventrikül 
C71.5 koroid pleksus, lateral “yan” ventrikül 
C71.5 koroid pleksus, NOS 
C71.5 koroid pleksus, üçüncü ventrikül 
C71.8 korpus kallozum 
C71.0 korpus striyatum “çizgili cisim” 
C71.0 korteks, serebral”, beyin korteksi 
C70.0 kraniyal dura mater 
C71.9 kraniyal fossa “çukur”, anteriyör 
C71.9 kraniyal fossa “çukur”, orta 
C71.9 kraniyal fossa “çukur”, NOS 
C71.9 kraniyal fossa “çukur”, posteriyör 
C70.0 kraniyal meninksler 
C70.0 kraniyal piya mater 
C71.5 lateral ventrikül, koroid pleksus 
C71.5 lateral ventrikül, NOS 
C71.1 lob, frontal 
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C71.4 lob, oksipital 
C71.3 lob, parietal 
C71.2 lob, temporal 
C71.7 medülla oblongata “omurilik soğanı” 
C70.0 meninksler, serebral “zar, beyin” 
C70.0 meninksler, kraniyal 
C70.9 meninksler, NOS 
C71.0 merkezi ak madde “beyaz cevher” 
C71.4 oksipital lob 
C71.4 oksipital pol “kutup” 
C71.7 “olive”, zeytin 
C71.0 operkulum 
C72.3 optik kiyazma 
C72.3 optik trakt 
C71.7 ortabeyin “midbrain” 
C71.0 “pallium” 
C71.3 pariyetal lob 
C71.7 pedinkül, serebral 
C70.0 piya mater “ince zar”, kraniyal 
C70.9 piya mater, NOS 
C71.7 piramid 
C71.5 pleksus, koroid 
C71.1 “pole”, kutup frontal 
C71.4 “pole”, kutup oksipital 
C71.7 pons, köprü, Varol körüsü 
C71.0 putamen 
C71.0 Reil adası 
C71.0 rinensefalon “koku beyni” 
C71.6 serebellopontin açı 
C71.6 serebellum “beyincik”, NOS 
C71.6 serebellum “beyincik”, vermis 
C71.0 serebral ak madde “beyaz cevher” 
C71.0 serebral korteks, “beyin korteksi” 
C70.0 serebral meninksler “beyin zarı” 
C71.7 serebral pedinkül “beyin sapı” 
C71.5 serebral ventrikül “karıncık” 
C71.0 serebral yarımküre “hemisifer” 
C71.0 serebrum, beyin 
C71.7 stem “beyin sapı” 
C71.9 suprasellar 
C71.0 supratentoriyal, NOS 
C71.8 “tapetum” halı benzeri 
C71.2 temporal lob 
C70.0 tentoriyum serebelli “beyincik çadırı” 
C70.0 tentoriyum “çadır”, NOS 
C71.0 talamus 
C71.5 üçüncü ventrikül, koroid pleksus 
C71.5 üçüncü ventrikül, NOS 
C72.3 trakt, optik, optik yol 
C71.2 unkus 
C71.7 ventrikül, dördüncü, koroid pleksus 
C71.7 ventrikül, dördüncü, “4.karıncık”NOS 
C71.5 ventrikül, lateral, koroid pleksus 
C71.5 ventrikül, lateral, NOS 
C71.5 ventrikül “karıncık”, NOS 
C71.5 ventrikül, serebral “karıncık, beyin” 
C71.5 ventrikül, üçüncü, koroid pleksus 
C71.5 ventrikül, üçüncü, “3. karıncık” NOS 
C71.6 vermis, serebellum 

Bifazik 
9053/3 mezoteliyom, malign 
9053/3 mezoteliyom, NOS 
9043/3  sinoviyal sarkom 

Bilek “wrist ” 
C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C44.6 deri “skin” 
C40.1 eklem “joint” 
C49.1 fibröz doku 
C40.1 kemik “bone” 
C49.1 konnektif bağ dokusu 
C49.1 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.1 tendon “kiriş” 
C49.1 tendon kılıfı “sheath” 
C49.1 yumuşak doku “soft tissue” 

8148/2 BiIIN-3, biliyer intaepitelyal neoplazm, derece 3 
-------- “Birthmark” doğumsal leke, iz (bkz. SNOMED) 
8893/0 “Bizarre” leiyomiyoma 
8372/0 “Black” siyah adenom (C74.0) 
9727/3 Blastik plazmasitoid dendritik hücre 

neoplazmı 

Blastom 
8000/3 NOS 
8973/3 plöropulmoner 
8972/3 pulmoner (C34._) 

C10.9 Boğaz “fauces”, NOS   C09.1
 Boğaz plikaları “faucial pillar” 
C09.9 Boğaz tonsili “faucial tonsil” 

8081/2 Bowen hastalığı (C44._) 
8081/2 Bowen tip, intraepidermal skuamöz 

hücreli karsinom (C44._) 
-----/-6 B-prekürsör (bkz. hücre tanım kodu böl. 4.3.4) 

Boyun “neck” 
C76.0 NOS 
C44.4 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
C49.0 adipöz doku 
C44.4 deri 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 iskelet kası 
C49.0 kas 
C49.0 konnektif bağ doku 
C77.0 lenf düğümü 
C47.0 otonom sinir sitemi 
C47.0 periferik sinir 
C49.0 subkutanöz doku 
C49.0 tendon 
C49.0 tendon kılıfı 
C49.0 yağlı “fatty” doku 
C49.0 yumuşak doku “soft tissue” 

C67.5 Boyun “neck”, mesane “bladder” 
C25.7 Boyun “neck”,  pancreas 
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 Böbrek “kidney, ren”  Bronşiyolo-alveoler 
C64.9 NOS 8250/3 adenokarsinom, NOS (C34._) 
C64.9 parenkim   
C65.9 pelvis  Karsinom 

  8250/3 NOS (C34._) 
 Böğür “flank” 8254/3 “Clara” Klara hücresi ve goblet 
C76.7 NOS  hücresi tip (C34._) 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 8252/3 “Clara” Klara hücresi (C34._) 
C49.6 NOS (sarkom, lipom) 8253/3 goblet hücresi tip (C34._) 
C49.6 adipöz doku 8254/3 indetermediyer tip (C34._) 
C44.5 deri 8254/3 mikst müsinöz ve non-müsinöz 
C49.6 fibröz doku  (C34._) 
C49.6 iskelet kası 8253/3 müsinöz (C34._) 
C49.6 kas 8252/3 non-müsinöz (C34._) 
C49.6 konnektif bağ doku 8254/3 tip II pnömosit ve goblet hücresi 
C47.6 otonom sinir sistemi  tip (C34._) 
C47.6 periferik sinir 8252/3 tip II pnömosit (C34._) 
C49.6 subkutanöz “derialtı” doku   
C49.6 tendon C34.9 Bronkojenik 
C49.6 tendon kılıf C77.1 Bronkopulmoner lenf düğümü 
C49.6 yağlı doku “fatty tissue”   
C49.6 yumuşak doku  Bronş “bronkus” 

  C34.9 NOS 
 Brakiyal “Brachial” C34.0 ana 
C77.3 lenf düğümü C34.3 alt lob 
C47.1 sinir C34.0 karina 
C47.1 pleksus C34.2 orta lob 

  C34.1 üst lob 
C49.1 Brakiyal kas   

  8100/0 Brooke tümörü (C44._) 
8148/2 BilIN-3, biliyer intraepitelyal neoplazm,   

 derece “grade” 3  Bukkal “ağız” 
  C06.9 kavite, boşluk 
8910/3 Botryoides, sarkom C06.0 mukoza 
8910/3 Botriyoid sarkom C06.1 sulkus, “oluk” 

 

Brenner tümör 
9000/0 NOS (C56.9) 
9000/1 sınır “borderline” malignite (C56.9) 
9000/3 malign (C56.9) 
9000/1 prolifere (C56.9) 
C57.1 “Broad” geniş ligament, geniş bağ 

C34.9 Bronşiyol  “Bronchiole” 
 

C10.4 Bronşiyal “cleft” yarık (neoplazm yeri) 
 

Bronşiyal adenom 
8140/1 NOS (C34._) 
8240/3 karsinoid “carcinoid” (C34._) 
8200/3 silindroid “cylindroid” (C34._) 

9133/3 Bronşiyal alveolar tümör, intravasküler 
(C34._) [obs] 

C77.1 Bronşiyal lenf düğümü 
 

8250/3 Bronşiyolar adenokarsinom (C34._) 
8250/3 Bronşiyolar karsinom (C34._) 

Burkitt 
9826/3 hücreli lösemi (bkz. 9687/3) 
9680/3  lenfoma, B-hücreli lenfoma, 

sınıflandırılamayan, diffüz büyük B- 
hücreli lenfoma ve Burkitt arasında 
intermediyer bulgular içeren 

9687/3 lenfoma, NOS (tüm varyantları içerir) 
(bkz. 9826/3) 

9687/3 tümör [obs] (tüm varyantları içerir) 
(bkz. 9826/3) 

9826/3 tip, akut lösemi (bkz. 9687/3) 
9687/3  tip, malign lenfoma, küçük 

“noncleaved” [obs] (tüm varyantları 
içerir) (bkz. 9826/3) 

9687/3 tip, malign lenfoma, andiferansiye 
[obs] (tüm varyantları içerir) (bkz. 
9826/3) 

 
9687/3 Burkitt-benzeri lenfoma 
C49.9 Bursa “kesecik”, NOS 
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Burun “nose” 
C76.0 NOS 
C44.3 ala nazi 
C30.0 burun boşluğu “nasal cavity” (burun 

“nose” dışında, NOS C76.0) 
C30.0 burun deliği “naris” 
C30.0 burun deliği “nostril” 

 
 

8345/3 
 

C18.0 

C 
C hücreli karsinom (C73.9) 

 
“Caecum”, çekum, kör bağırsak 

C41.0 burun kemiği “nasal bone” 
C44.3 deri “skin” 
C44.3 dış “external” 
C30.0 “iç” internal 
C41.0 kemik “bone” 
C30.0 kıkırdak 
C11.3 koana “choana” 
C30.0 mukoza 

 
C30.0 septum, NOS 
C11.3 septum, arka sınır 
C30.0 “turbinate” 
C30.0 vestibule 

 
C30.0 Burun vestibulu “açıklığı” 

 
Burun “nazal” 

C30.0 boşluğu “cavity” (burun dışında, 
NOS C76.0) 

C69.5 göz yaşı kanalı “lakrimal duktus” 
C41.0 kemiği 
C30.0 kıkırdak 
C30.0 mukozası 
C30.0 septum, NOS (nazal septumun 

posteriyör sınırı “margin” dışında 
C11.3) 

C11.3 septum, posteriyör sınır “margin” 
C31.9 sinüs, aksessuar 
C30.0 “turbinate” 

 
8642/1 Büyük hücreli, kalsifiye Sertoli hücreli 

tümör 
 

Büyük hücreli karsinom 
8012/3 NOS 
8072/3 epidermoid, nonkeratinize 
8013/3 nöroendokrin 
8014/3 rabdoid fenotip içeren 
8071/3 skuamöz hücreli, keratinize 8072/3
  skuamöz hücreli, nonkeratinize,NOS 

 
 

9474/3 Büyük hücreli medülloblastom (C71.6) 
8045/3 Büyük hücreli-küçük hücreli karsinom, 

kombine (C34._) 
9831/3 Büyük granüler lenfositik lösemi, NK 

hücreli 
9831/3 Büyük granüler lenfositik lösemi, T- 

hücreli 
9831/3 Büyük granüler lenfositozis, T-hücreli 

9836/3 C-ALL (bkz. 9728/3) 
8345/3 C hücreli karsinom “medüller” (C73.9) 

8589/3  CASTLE “carcinoma showing thymus- 
like element” 

9718/3 CD30+ T-hücreli lenfoma, primer 
kutanöz (C44._) 

9718/3 CD30+ T-hücreli lefoproliferatif 
dizorder, primer kutanöz (C44._) 

 
-------- “Chalazion” “şalazyon”, “meibomian 

kist”, “tarsal kist.” “Heinrich Meibom 
(1638 - 1700)” (bkz. SNOMED) 

 
8321/0 “Chief” “şef” hücre adenomu (C75.0) 
9930/3 “Chloroma” kloroma 

C11.3 “Choana”, iç burun deliği, huni biçimi 
 

8077/2  CIN III, NOS (C53._) (bkz. kodlama rehberi, 
bölüm 4.3.2, Karsinom ve CIN III) 

8077/2  CIN III, ağır düzeyde displazi içeren 
(C53._) (bkz. kodlama rehberi, bölüm 4.3.2, 
Karsinom ve CIN III) 

 
C10.4 “Cleft”“yarık”, brankiyal (neoplazm yeri) 
C77.4 “Cloquet” lenf düğümü 

 
9230/0 “Codman” tümörü (C40._, C41._) 

 
“Common” “ortak, müşterek” 

C24.0 duktus 
C77.2 duktus lenf düğümü 
C24.0 safra duktusu 

 
9473/3 CPNET “santral primitf nöroektodermal 

tümör” (C71._) 
 

C48.1 “Cul de sac”, kör kese, kör cep 
 
 

Ç 
C18.0 Çekum “cecum” “kör bağırsak” 

 
Çene “Chin” 

C44.3 NOS 
C44.3 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
C44.3 deri 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 konnektif bağ ve destek doku 
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C47.0 otonom sinir sistemi 
C47.0 periferik sinir 
C49.0 subkutanöz “derialtı” doku 
C49.0  yumuşak doku 

 
Çene “Jaw” 

C76.0 NOS 
C44.3 deri 
C41.1 kemik, alt 
C41.1 kemik, NOS 
C41.0 kemik, üst 

 
-------- Çil “Ephelis” (bkz. SNOMED) 

 
Çil “freckle” 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 
8742/2 Hutchinson melanotik, NOS (C44._) 
8742/3 malign melanom Hutchinson 

melanotik içinde (C44._) 
 

9985/3  Çocukluk çağı sitopeni, dirençli 
“refrakter 

9985/3 Çocukluk çağı, refrakter anemisi 
9724/3 Çocukluk çağı, sistemik EBV pozitif T- 

hücreli lenfoproliferatif hastalık 
 

C49.4 Çöliyak “celiac” arter    
C77.2 Çöliyak “celiac” lenf düğümü 

8858/3 liposarkom 
8831/0 Derin “deep” histiyositom “benign fibröz 

histiyositom” 
9560/0 Dejenere “schwannoma” 
9986/3 Del(5q), miyelodisplastik sendrom, izole 

“miyelodysplastic syndrome with 
isoleted 5q delation” (5q-syndrome) 

 
C49.1 Deltoid kas “üçgen kas” 

 
Dendritik hücre 

9727/3 neoplazm, blastik plazmasitoid 
“plazmasitoid dendritik hücreli 
neoplazm” 
Sarkom 

9757/3 NOS 
9758/3 folliküler 
9757/3 “interdigitating” 

“Interdigitating dendritic cell 
sarcoma” (IDCS) 

9758/3 tümör, folliküler “Folliküler dendritik 
hücreli sarkom” (FDCS) 

9757/3 tümör, “indeterminate” “belirsiz, 
belirlenemeyen” 

-------- Dentijeröz kist (bkz. SNOMED) 
9271/0 Dentinom (C41._) 
9769/1 Depolama hastalığı, immünoglobulin 

 

D 
8240/3 Derece “grade” 1 nöroendokrin tümör 
8249/3 Derece “grade” 2 nöroendokrin tümör 
8148/2 Derece “grade” 3 biliyer intraepitelyal 

9135/1 Dabska tümörü “DT” “endovasküler neoplazm (BilIN-3) 

papiller anjiyoendoteliyom”  “Maria 
Dabska (1921-2014)” 

 
Damak “palate” “palatum” 

C05.9 NOS 
C05.0 sert “hard” 
C05.8  sert ve yumuşak damak birleşimi “bileşkesi” 

“junction of hard and soft palate” 
C11.3 yumuşak “soft”, nazofaringeal yüzey 
C05.1 yumuşak “soft”, NOS (nazofaringeal 

yüzey dışında C11.3) 

C49.9 Damar “vessel”, NOS 

DCIS “ductal carcinoma in situ” 
8500/2 NOS 
8501/2 komedo tip (C50._) 
8503/2 papiller (C50._) 

 
-------- Desidual değişiklik (bkz. SNOMED) 

 
Dediferansiye “farklılaşma” 

9243/3 kondrosarkom (C40._, C41._) 
9372/3 kordoma “chordoma” 

Derece “grade” I 
8148/0 glandüler intraepitelyal neoplam 
8077/0 skuamöz intraepitelyal neoplazm 

Derece “grade” II 
8148/0 glandüler intraepitelyal neoplazm 
8077/0 skuamöz intraepitelyal neoplazm 

Derece “grade” III 
İntraepitelyal neoplazm 

8077/2 anal (C21.1) 
8148/2 glandüler 
8077/2 servikal (C53._) 
8077/2 skuamöz 
8077/2 vajinal (C52._) 
8077/2 vulvar (C51._) 

Derece “grade” (bkz. Derecelendirme 
“grading” kodu, böl. 4.3.2) 

-----/-1  I 
-----/-2  II 
-----/-3 III 
-----/-4  IV 
-----/-9 belirlenmemiş, belirtilmeyen ya da 

uygulanabilir olmayan 
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Deri “skin” 
C44.9 NOS (vulva derisi C51._,  penis derisi 

C60.9, skrotum derisi C63.2 dışında) 
C44.5 abdomen “karın” 
C44.5 abdominal duvar “karın duvarı” 
C44.5 aksilla 
C44.3 alın “forehead” 
C44.5 anüs 

“Auditory” “işitsel” 
C44.2 kanal, dış “dış kulak yolu” 
C44.2 kanal, NOS 
C44.2 meatus, dış 

“meatus akustikus eksternus” 
C44.2 auriküler kanal, dış kulak yolu 

“external auditory canal” 
C44.2 auriküler kanal, NOS 
C44.7 ayak “foot” 
C44.7 ayak bileği “ankle” 
C44.7 ayak tabanı “sole”, “foot” 
C44.7 bacak “leg” “limb”, alt ekstremite 
C44.7 baldır “calf” 
C44.4 baş, kafa “head”, NOS 
C44.7 başparmak, ayak 
C44.6 başparmak, el 
C44.4 boyun “neck” 
C44.5 böğür, yan, kanat “flank” 
C44.3 burun “nose” 
C44.3 burun, external 
C44.3 burun kanadı “ala nazi” 
C44.3 çene “chin” 
C44.3 çene “jaw” 
C44.1 dış kantus 
C44.2 dış kulak 
C44.6 dirsek “elbow” 
C44.6 dirsek iç yüz “antecubital space” 
C44.7 diz “knee” 

 
Dudak “lip” 

C44.0 NOS 
C44.0 alt 
C44.0 üst 

 
C44.6 el “hand” 
C44.6 el ayası “palm” “avuç içi” 
C44.6 el ayası “palmar” “avuç içi” 
C44.6 el bileği “wrist” 
C44.5 gluteal bölge, kalça 
C44.5 göğüs “chest” 
C44.5 göğüs duvarı “chest wall” 
C44.5 gövde “trunk” 

 
Göz kapağı “eyelid” “lid” 

C44.1 NOS 
C44.1 alt 
C44.1 üst 

 
C44.2 “helix” kullak kepçesi kenarı 
C44.7 hip “kalça” 
C44.1 iç kantus 

 
 

C44.5 infraklaviküler bölge “köprücük kemiği altı” 
C44.5 inguinal bölge “kasık bölgesi” 
C44.5 kalça, gluteal bölge “buttock” 

Kantus “kanthus” 
C44.1 NOS 
C44.1 iç 
C44.1 dış 
C44.5 kasık “groin” “inguinal” 
C44.3 kaş “eyebrow” 
C44.3 kaş bölgesi “brow” 
C44.6 kol “arm” 
C44.3 kolumnella “columnella” 

“burun bölmesi -septum nazi-’nin, iki burun 
deliği arasındaki alt kenarı, küçük sütun-direk“ 

C44.2 konka “concha” 

Kulak “ear” 
C44.2 NOS 
C44.2 kanal 
C44.2 dış 
C44.2 kulak memesi “lobule” 

C44.6 kol “limb”, üst ekistremite 
C44.2 kulak memesi “earlobe” 
C44.2 kulak kepçesi “auricle” 
C44.2 kulak kepçesi “pinna” 
C51.0 “labia majora” 
C44.5 meme “breast” 
C44.6 omuz “shoulder” 
C44.6 önkol “forearm” 
C44.1 palpebra “göz kapağı” 
C44.6 parmak “finger” 
C60.9 penis 
C44.5 perianal 
C44.5 perine 
C44.7 plantar “ayak tabanı” 
C44.7 popliteal space “dizardı bölgesi” 
C44.5 sakrokoksigeal bölge 
C44.4 servikal bölge “boyun bölgesi” 
C44.5 sırt “back” 
C44.4 skalp “saçlı deri” 
C44.5 skapular bölge”kürek kemiği bölgesi” 
C63.2 skrotum 
C44.4 supraklaviküler bölge “köprücük 

kemiği üstü bölgesi” 
C44.3 şakak “temple” 
C44.7 topuk, ökçe “heel” 
C44.5 toraks duvarı, toraks 
C44.2 tragus 
C44.5 umbilikus “göbek” 
C44.7 uyluk “thigh” 
C51.9 vulva 
C44.3 yanak “cheek”, NOS 
C44.3 yanak “cheek”, dış 
C44.3 yüz “face” 

Deri ekleri “appendage” 
8390/0 adenom (C44._) 
8390/3 karsinom (C44._) 
8390/0 tümör, benign (C44._) 
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Dermal 

8200/0 ekrin”eccrine”, silindrom (C44._) 
8762/1  lezyon, proliferatif, konjenital 

nevüste (C44._) 
8750/0 nevüs (C44._) 
8762/1  proliferatif, lezyon, konjenital 

nevüste (C44._) 
8200/0 silindrom, ekrin (C44._) 
8760/0 ve epidermal nevüs (C44._) 

8832/0 Dermatofibrom lentiküler (C44._) 
8832/0 Dermatofibrom, NOS (C44._) 

 
Dermatofibrosarkom 

 
 
 

Dermoid 
9084/0 NOS 

Kist 
9084/0 NOS 
9084/3 malign transformayon içeren 

(C56.9) 
9084/3 ikincil “sekonder” tümör içeren 

C62.1 “Desended” “inmiş” testis 
C18.6 “Desenden”, “inen, sol” kolon 

Desmoid 
8821/1 NOS 
8822/1 abdominal 
8821/1  ekstra-abdominal 

Desmoplastik 
9412/1 astrositom, infantil 
8823/0 fibrom 
9412/1 gangliyogliyom, infantil 
9412/1 infantil astrositom (C71._) 
9412/1 infantil gangliyogliyom 
8806/3 küçük yuvalak hücreli “small roundcell” tümör 
9471/3 medülloblastom (C71.6)    
9471/3 medülloblastom, nodüler (C71.6) 
8745/3 melanom, amelanotik (C44._) 
8745/3 melanom, malign (C44._) 
9051/3 mezotelyoma 
8092/3 tip, bazal hücreli karsinom (C44._) 
8514/3 tip, duktal karsinom 

9100/1 Destruens, koryoadenom (C58.9) 

C44.1 Dış kantus “canthus” 
C50.8 Dış yan meme 

C49.3 Diyafragma 
C77.1 Diyafragmatik lenf düğümü 

Diferansiye “farklılaşmış” 
8851/3 liposarkom 
9511/3 retinoblastom (C69.2) 
9080/0 teratom 

-----/-1 Diferansiye, NOS (bkz. derecelendirme 
kodu, bölüm 4.3.4) 

 
Diferansiyasyon “farklılaşma” 

8574/3 adenokarsinom, nöroendokrin doku 
içeren 

8589/3 karsinom, timus-benzeri doku içeren 
8574/3 karsinom, nöoendokrin doku içeren 
9561/3 malign periferik sinir kılıfı tümörü, 

rabdomiyoblastik doku içeren 
9561/3  malign “schwannoma”, 

rabdomiyoblastik doku içeren 
 

MPNST “Malign peripheral nevre sheath 
tümör” “malign periferik sinir kılıfı tümörü” 

glandüler doku içeren 
mezenkimal doku içeren 

9561/3 rabdomiyoblastik doku içeren 

9362/3 pineal parenkimal tümör, 
intermediyer (C75.3) 

8921/3  rabdomiyosarkom, gangliyonik 
alanlar içeren 

8631/1  Sertoli-Leydig hücreli tümör, 
intermediyer 

8634/1 Sertoli-Leydig hücreli tümör, 
intermediyer, heterolog elementler 
içeren 

8588/3 iğsi hücreli “spindle” epitelyal tümör, 
timus-benzeri yapılar içeren 

Diffüz 
9400/3 astrositom (C71._) 
9400/3 astrositom, düşük derece (C71._) 
9740/1 kutanöz mastositoz 
8505/0 intraduktal papillomatoz 
-------- lipomatöz (bkz. SNOMED) 
9591/3 lenfosarkom 
9740/1 mastositoz, kutanöz 
8728/0 melanositoz (C70.9) 
9530/1 meninjiyomatöz (C70._) 
8350/3 papiller karsinom, skleroze (C73.9) 
8505/0 papillomatöz, intraduktal 
9513/3 retinoblastom (C69.2) 
8350/3 skleroze papiller karsinom (C73.9) 
8145/3 tip, adenokarsinom (C16._) 
8145/3 tip, karsinom (C16._) 

 
9101/3 Diğer germ hücresi elementleri, 

koriyokarsinom ile kombine 
8523/3 Diğer karsinom tipleri, invaziv 

duktal mikst içeren (C50._) 
8524/3 Diğer karsinom tipleri, invaziv 

lobüler mikst içeren (C50._) 
 

C50.8 Dış meme “outer breast” 
C44.1 Dış kantus “outer canthus” 

8408/3 Dijital papiller adenokarsinom (C44._) 
8408/1 Dijital papiller adenom, aggressif 

(C44._) 

8832/3 NOS (C44._)  
8832/3 protuberans, NOS (C44._) 9540/3 
8833/3 protuberans, pigmentli (C44._) 9540/3 
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9840/3 Di Guglielmo hastalığı “akut 
eritrolösemi” (C42.1) [obs] 

9501/0 Diktiyoma “medülloepitelyoma”, benign 
(C69._) 

9501/3 Diktiyoma“medülloepitelyoma”, malign 
(C69._) 

 
C02.1 Dil ucu “tip of tongue” 

 
Dil “tongue” 

C02.9 NOS 
C02.0 anteriyör “ön” 2/3, dorsal yüzey 
C02.3 anteriyör “ön” 2/3, NOS 
C02.2 anteriyör “ön” 2/3, ventral yüzey 
C02.0 anteriyör “ön”, dorsal yüzel 
C02.3 anteriyör “ön”,NOS 
C02.2 anteriyör “ön”, ventral yüzey 
C02.8 bileşke bölgesi “junctional zone” 
C01.9 dil kökü “base”, dorsal yüzey 
C01.9 dil kökü “root” 
C02.2 dil frenulumu 
C01.9 kök “taban” “base”, NOS 
C02.4 lingual tonsil “bademcik” 
C02.0 orta hat, çizgi “midline” 
C01.9 posteriyör, NOS 
C01.9 posteriyör 1/3 
C02.1 sınır “border” 
C02.1 tür “tip” 
C02.2 ventral yüzey, anteriyör 
C02.2 ventral yüzey, anteriyör 2/3 
C02.2 ventral yüzey, NOS 

 
C01.9 Dil kökü “base of tongue”  
C01.9 Dil kökü “dil tabanı”, NOS  
C01.9 Dil kökü “dil tabanı”, dorsal yüzü 
C02.1 Dil sınırı 

 
8500/2 DIN 3 “duktal intraepitelyal neoplazm” 

(C50._) 
C41.2 Disk, intervertebral 

Dirsek “elbow” 
C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C44.6 deri 
C49.1 derialtı dokusu 
C49.1 fibröz doku 
C40.0 eklem “joint” 
C49.1 konnektif bağ dokusu 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1  yumuşak doku 

Dişeti “gum” 
C03.9 NOS 
C03.1 alt 
C03.0 üst 

C03.9 Diş oyuğu “tooth soket” 
C03.9 Diş oyuğu “socket, tooth 

Diz “knee, genu” 
C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C49.2 adipöz doku 
C44.7 deri “skin” 
C40.2 eklem “joint”, NOS 
C40.2 eklem “joint”, lateral meniskus 
C40.2 eklem “joint”, mediyal meniskus 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 konnektif bağ dokusu 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C40.3 patella “diz kapağı kemiği” 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 subkutanöz deri altı doku 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı “sheath” 
C49.2 yağlı “fatty” doku 
C49.2 yumuşak doku “soft tissue” 

 
“Disorder”, bozukluk 

9960/3 kronik miyeloproliferatif 
 

Lenfoproliferatif 
9970/1 NOS 
9831/3 kronik, NK hücreli 
9971/1 “post transplant”, NOS 
9971/3 post transplant, polimorfik 

 
9741/3 sistemik mastositoz, hematolojik 

klonal non-mast hücre ilişkili 

9751/3 Dissemine Langerhans hücreli 
histiyositoz [obs] 

C15.5 Distal 1/3 özofagus 
C17.3 Diverticulum, Meckel (site of neoplasm) 
C67.1 “Dome” kubbe “tavan”, mesane 

9413/0 Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör 
(DNET) 

-------- Disgenezis, NOS (bkz. SNOMED) 
9060/3 Disgerminom 

Displazi 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
8077/2 CIN III ile ağır düzeyde (C53._) 
-------- konjenital “doğumsal”, NOS (bkz. 

SNOMED) 
8148/2 özofageal glandüler, yüksek derece 

(C15._) 
8148/0 özofageal glandüler, düşük derece 

(C15._) 
8077/0 özofageal skuamöz, düşük derece 

(C15._) 
8077/2 özofageal skuamöz, yüksek derece 

(C15._) 
-------- fibröz, NOS (bkz. SNOMED) 
8148/2 flat, yüksek derece (C24.1) 
9275/0 florid osseöz (C41._) 
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8503/2 intrakistik papiller tümör, yüksek 

derece displazi içeren (C23.9) 
8453/0 intraduktal papiller-müsinöz tümör, 

intermediyer “orta düzeyde” displazi 
içeren (C25._) 

8453/0 intraduktal papiller-müsinöz tümör, 
orta düzeyde “moderate” displazi 
içeren (C25._) 

8503/2 intraduktal papiller neoplazm, 
yüksek derece displazi içeren 

8503/2 intraduktal papiller tümör, yüksek 
derece displazi içeren 

-------- hafif düzeyde”“mild” (bkz.SNOMED) 
-------- orta düzeyde “moderate” (bkz. 

SNOMED) 

Müsinöz kistik neoplazm 
8470/2 yüksek derece displazi içeren(C25._) 
8470/0 intermediyer derece displazi içeren 

(C25._) 
8470/0 orta düzeyde “moderate” displazi 

içeren (C25._) 

Müsinöz kistik tümör, 
8470/3 ile bir invaziv karsinom ilişkili (C25._) 
8470/2 yüksek derece displazi içeren(C25._) 
8470/0 interrmediyer displazi içeren (C25._) 
8470/0 hafif derece displazi içeren (C25._) 
8470/0 orta derece “moderate” displazi 

içeren (C25._) 

9895/3 “multilineage”, akut miyeloid lösemi 
içeren 

9985/3 “multilineage”, refrakter “dirençli” 
sitopeni içeren 

8163/2 non-invaziv pankreatobiliyer papiller 
neoplazm ile yüksek derece displazi 
içeren (C24.1) 

8163/0 non-invaziv pankreatobiliyer papiller 
neoplazm, hafif derece displazi içeren 

8163/2 pankreatobiliyer papiller neoplazm, 
non-invaziv ile yüksek derece 

8163/0 pankreatobiliyer papiller neoplazm, 
non-invazive, ile düşük derece “low 
grade” 

9272/0 periapikal semental displazi (C41._) 
9272/0 periapikal semento-osseöz displazi 

(C41._) 
-------- ağır düzeyde “severe” (bkz. SNOMED) 
8077/2 skuamöz özofageal, yüksek derece 

“high grade” displazi (C15._) 
8077/0 skuamöz özofageal, hafif derece 

“low grade” displazi(C15._) 
 

9493/0 Displastik gangliyositom,serebellum 
(Lhermitte-Duclos) (C71.6) 

8727/0 Displastik nevüs (C44._) 
9705/3 Disproteinemi, periferiik T-hücreli 

lenfoma, Anjiyoimmunoblastik 
lenfadenopati içeren (AILD) [obs] 

Dorsal yüzey 
C02.0 anteriyör “ön”, dil 
C02.0 dil, anteriyör 2/3 
C01.9 dil, tabanı “base” 
C02.0  dil “tongue”, NOS      

C48.1  Douglas çıkmazı, kesesi, cebi 

C71.7 IV. Ventrikül 

Dudak “lip” 
C00.9 NOS (dudak derisi dışında C44.0) 
C00.6 komissür “commissure” bileşke 
C00.6 komissür “commissure”, “labial” 

(alt ve üst dudak bileşkesi) 
 

Alt “aşağ”ı “lower” 
C00.1 NOS (alt dudak derisi dışında 

C44.0) 
C44.0 deri “skin” 
C00.1 dış “external” 
C00.4 “frenulum” “gemcik” 
C00.4 iç yüz görünüm 
C00.4 mukoza 
C00.1 “vermilion” sınırı 

 
Dış “external” 

C00.2 NOS 
C00.1 alt “lower” 
C00.0 üst “upper” 

 
Fenulum “gemcik” 

C00.5 NOS 
C00.5 dudak “labii”, NOS 
C00.4 alt “lower” 
C00.3 üst “upper” 

 
İç görünüş “inner aspect” 

C00.5 NOS 
C00.4 alt “lower” 
C00.3 üst “upper” 

 
C00.5 internal, NOS 
C00.6 “labial” “dudak”  komissür 

 
Mukoza 

C00.5 NOS 
C00.4 alt 
C44.0 deri, NOS 
C00.3 üst 

 
Üst “yukarı” “upper” 

C00.0 NOS (üst dudak derisi dışında 
C44.0) 

C44.0 deri 
C00.0 dış 
C00.3 “frenulum” “gemcik” 
C00.3 iç yüzey 
C00.3 mukoza 
C00.0 “vermilion” sınırı 
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“Vermilion” sınırı 
C00.2 NOS 
C00.1 alt 
C00.0 üst 

 
Duktal 

8552/3 asiner-duktal karsinom, mikst 
 

Karsinom 
8500/3 NOS 
8201/3 kribriform tip (C50._) 
8201/2 kribriform tip, in situ (C50._) 
8522/3 ve lobüler (C50._) 

 
In situ karsinom “karsinom in situ” 

8500/2 NOS (C50._) 
8501/2 komedo tip (C50._) 
8201/2 kribriform tip (C50._) 
8507/2 mikropapiller (C50._) 
8503/2 papiller (C50._) 
8230/2 solid tip (C50._) 
8522/3 ve inflitre lobüler karsinom (C50._) 

 
8500/2 intraepitelyal neoplazm 3 (C50._) 
8522/3 lobüler ve duktal karsinom (C50._) 

 
Mikst 

8552/3 duktal-asiner karsinom 
8154/3 duktal-endokrin-asiner karsinom 
8154/3 duktal-endokrin karsinom (C25._) 

 
8503/0 papillom 

 
Duktus “kanal” (morfoloj) 

8500/3 adenokarsinom, infiltre (C50._) 
8500/3 adenokarsinom, NOS 
8503/0 adenom, NOS 
8319/3 Bellini, karsinom (C64.9) 

 
Karsinom 

8500/3 NOS 
8319/3 Bellini (C64.9) 
8514/3 dezmoplastik tip 
8319/3 toplayıcı kanal (C64.9) 
8407/3 skleroze terbezi “sweat” (C44._) 

 
8500/3 hücreli karsinom “duktus hücreli 

karsinom” 
-------- ektazi, “meme” (bkz. SNOMED) 

 
İnvaziv 

8500/3 adenokarsinom (C50._) 
8500/3 karsinom (C50._) 
8523/3 mikst diğer tip karsinomlar içerir 

(C50._) 
8522/3 ve in situ lobüler karsinom 

(C50._) 
8523/3 ve kolloid karsinom (C50._) 
8523/3 ve kribriform karsinom (C50._) 

8522/3 ve lobüler karsinom (C50._) 
8523/3 ve müsinöz karsinom (C50._) 
8541/3 ve Paget hastalığı,meme (C50._) 
8523/3 ve tübülrr karsinom (C50._) 

 
8506/0 papillomatozis, subareolar (C50.0) 
8319/3 renal karsinom, toplayıcı duktus tip 

(C64.9) 
8407/3 ter bezi “sweat”, karsinom, skleroze 

(C44._) 
8525/3 terminal, adenokarsinom 

 
Wolffian “Wolff” “mezonefrik duktus” 
“Kaspar Friedrich Wolff (1733-1794)” 

9110/0 adenom 
9110/3 karsinom 
9110/1  tümör 

 
Duktus (topografi) 

C24.0 “bile” safra, NOS 
C24.0 “biliary” safra, NOS 
C24.0 “choledochal” koledok, safra ana kanalı 
C24.0 “common” ortak 
C24.0 “common bile” ortak safra 
C24.0 ekstrahepatik, safra 
C52.9 Gartner 
C24.0 hepatik 
C24.0 hepatik safra 
C22.1 intrahepatik safra 
C24.0 kistik “cystic” 
C24.0 kistik safra “cystic bile” 
C75.2 kraniyofaringeal “craniopharyngeal” 
C69.5 lakrimal, NOS 
C69.5 nazal lakrimal 
C69.5 nazolakrimal 
C25.3 pankreatik 
C07.9 parotis bezi 
C25.3 Santorini, pankreas yan kanalı 
C07.9 Stensen, parotis bezinin kanalı 
C08.1 sublingual bez 
C08.0 submaksiller bez 
C49.3 torasik 
C73.9 tiroglossal 
C08.0 Wharton, “submandibüler tükrük 

bezinin kanalı” 
C25.3 Wirsung “pankreas ana kanalı” 

“Johann Georg Wirsung (July 3, 1589 
Augsburg – August 22, 1643 Padua)” 

C57.7  Wolffian “mezonefrik duktus” 

8521/3 Duktular karsinom, invaziv (C50._) 

C17.0 Duodenum “12 parmak barsağı” 

Dura mater “sert zar” 
C70.9 NOS 
C70.0 kraniyal 
C70.1 spinal 

 
C70.9 Dura “sert zar”, NOS 
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Düşük derece 

8525/3 adenokarsinom, polimorföz  
8077/0  anal intraepitelyal neoplazm(C21.1) 
8480/1  appendiks müsinöz neoplazm 

(C18.1) 
9400/3 astrositom (C71._) 
8240/3 karsinom, nöroendokrin 
8077/0 servikal intraepitelyal neoplazm (C53._) 
9400/3 difüz astrositom (C71._) 
8931/3 endometrial stromal sarkom (C54.1) 
8077/0 özofagus skuamöz intraepitelyal 

neoplazm (C15._) 
8503/0 intraduktal tubüler-papiller neoplazm 
8480/1 müsinöz neoplazm, apendiks(C18.1) 
8503/0 neoplazm, intraduktal tubüler- 

papiller 
8480/1 neoplazm, müsinöz apendiks(C18.1) 
8240/3 nöroendokrin karsinom 
9187/3 osteosarkom, intraossöz    
8077/0 skuamöz intraepitelyal neoplazm 
8503/0 tübüler-papiller neoplazm, intraduktal 

 
Düşük derece displazi (içeren) 

8470/0 kistik neoplazm, müsinöz (C25._) 
8453/0 intraduktal papiller-müsinöz 

neoplazm (C25._) 
8453/0 intraduktal papiller-müsinöz tümör 

(C25._) 
8470/0 müsinöz kistik neoplazm (C25._) 
8470/0 müsinöz sistik tümör (C25._)  
8163/0 non-invaziv pankreatobiliyer papiller 

neoplazm, içeren (C24.1) 
8453/0 papiller-müsinöz neoplazm, 

intraduktal (C25._) 
8453/0 papiller-müsinöz tümör, intraduktal 

(C25._) 
8470/0  tümör, müsinöz kistik (C25._) 

 
Düşük derece intraepitelyal 
neoplazm (içeren) 

8077/0 anal (C21.1) 
8148/0 biliyer “safra” 
8148/0 glandüler 
8148/0 glandüler özofageal (C15._) 8503/0
  intrasistik papiller neoplazm(C23.9) 
8503/0  intraduktal papiller neoplazm 

(C22._,C24.0) 
8503/0 intraglandüler papiller neoplazm 

(C22.1, C24.0) 
8470/0 kistik neoplazm, müsinöz (C22._) 
8470/0 müsinöz kistik neoplazm (C22._) 
8163/0 non-invasive pankreatobiliyer 

papiller neoplazm, içeren 
8148/0 özofageal glandüler (C15._) 
8077/0 özofageal skuamöz (C15._) 8163/0
 pankreatobiliyer papiller neoplazm, 

non-invaziv, içeren 
8077/0 servikal (C53._) 

Papiller 
8503/0 intrasistik neoplazm (C23.9) 
8503/0 intraduktal neoplazm (C22._, 

C24.0) 
8503/0 intraglandüler neoplazm (C22.1, 

C24.0) 
 

8077/0 skuamöz 
8077/0  skuamöz özofageal (C15._) 

 
Düşük “low” malignite potensiyeli 

8380/1 endometrioid tümör 
8472/1 müsinöz tümör, NOS (C56.9) 
8473/1 papiller müsinöz tümör (C56.9) 
8462/1 papiller seröz tümör (C56.9) 
8130/1 papiller transisyonel hücreli 

neoplazm (C67._) 
8130/1 papiller ürotelyal neoplazm (C67._) 
8442/1 seröz tümör, NOS (C56.9) 

 
-----/1 Düşük malignite potansiyeli (bkz. 

derecelendirme kodu, bölüm 4.3.2) 
------- L_ (bkz. Lösemi, FAB, L_) 

 
8897/1 Düz kas “smooth muscle” tümörü, NOS 
8897/1 Düz kas “smooth muscle” tümörü, 

malignite potensiyeli belirsiz 
 
 

E 
9724/3 EBV pozitif T-hücreli çocukluk çağı 

lenfoproliferatif hastalığı, sistemik 
8241/3 EC hücreli karsinoid 

 
-------- Ek, ilave (bkz. deri ekleri) 

 
9210/0 Ekkondrom “eccohondroma”, periferal 

kondrom, ekkondrozis (C40._, C41._) 
9210/1 Ekkondrozis “ecchondrosis” (C40._, 

C41._) 
 

Eklem “joint” 
C41.9 NOS 
C40.0 akromioklaviküler 
C40.3 ayak “foot” 
C40.3 bilek, ayak “ankle” 
C40.1 bilek, el “wrist” 
C40.0 dirsek “elbow” 
C40.2 diz, NOS 
C40.2 diz, lateral meniskus 
C40.2 diz, mediyal meniskus 
C40.1 el “hand” 
C41.4 kalça “hip” 
C41.3 kostovertebral 
C40.9 limb, “uzuv”NOS 
C40.0 omuz “shoulder” 
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C41.3 sternokostal 
C41.1 temporomandibuler 

 
C40.9 Eklem kıkırdağı, ekstremite  “limb”, 

NOS 
C41.9 Eklem kıkırdağı “artikular kartilaj”, NOS 

 
Ekrin “ecrine” 

8402/0 akrospiroma (C44._) 
8413/3 adenokarsinom (C44._)    
8408/3 adenokarsinom, papiller (C44._) 
8408/0 adenom, papiller (C44._) 
8404/0 kistadenom (C44._) 
8200/0 dermal slindrom (C44._)  
8408/3 papiller adenokarsinom (C44._) 
8408/0 papiller adenom (C44._) 
8409/0 poroma (C44._) 
8409/3 poroma, malign (C44._) 
8403/0 spiradenom (C44._) 
8403/3 spiradenom, malign (C44._) 

 
8242/3 ECL hücreli “enterochromaffin-like cell” 

karsinoid, malign 
8242/1 ECL hücreli karsinoid, NOS 
-------- Ektazi, meme duktusu (bkz. SNOMED) 
8921/3 Ektomesenkimom 
-------- Ektopi, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- Ektopik gliyal doku (bkz. SNOMED) 
8587/0 Ektopik hamartomatöz timoma 

C62.0 Ektopik testis (bkz. of neoplasm) 
C41.2 Eksen “axis” “eksen kemiği” 

C53.1 Ekzoserviks 

Ekzokrin “dış salgı” 
8154/3 ve adacık hücreli “islet cell” 

adenokarsinom, mikst (C25._) 
8154/3 ve endokrin adenokarsinom, mikst 

(C25._) 
8154/3 ve endokrin tümör, malign mikst 

(C25._) 

9471/3 Ekstensif nodüler içeren, medülloblastom 

Eksternal “dış” 
C44.2 “auditor” kanal 
C44.2 “auditor” meatus 
C44.3 burun 
C44.2 dış kulak yolu “auricular” kanal 
C00.2 dudak “lip”, NOS 
C00.1 dudak,  alt 
C00.0 dudak, üst 
C51.9 kadın genital 
C44.2 kulak “ear” 
C53.1 “os”, ağız, giriş, “eksternal os” 
C44.3 yanak “cheek” 

-------- Eksternal endometriyozis (bkz.SNOMED) 
8821/1 Ektra-abdominal dezmoid 
8693/3 Ekstra-adrenal paragangliyom, malign 

8693/1 Ekstra-adrenal paragangliyom, NOS 
9740/1 Ekstrakutanöz mastositom 

 
C72.9 Ekstradural 
C24.0 Ekstrahepatik safra duktusu 

 
8542/3 Ekstra “mammary” Paget hastalığı 

(kemik Paget hastalığı dışında) 
9734/3 Ekstramedüller plazmasitom (kemikte 

oluşmamış) 
C69.6 Ekstraoküler kas 

 
9734/3 Ekstraosseöz plazmasitom 
9506/1 Ekstraventriküler nörositom 

 
C32.1 Ekstrinsik larinks 

 
8121/0 Ekzofitik sinonazal papillom (C30.0, 

C31._) 
 

Ekzostoz 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
9210/0 kartilajinöz (C40._, C41._) 
9210/0  osteokartilajinöz (C40._, C41._) 

 
El “hand” 

C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C49.1 adipöz doku 
C44.6 deri 
C40.1 eklem “joint” 
C40.1 falanks 
C49.1 fibröz doku 
C49.1 iskelet kası 
C49.1 kas “muscle” 
C40.1 kemik 
C49.1 konnektif bağ dokusu 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1 subkutanöz doku 
C49.1 tendon 
C49.1 tendon kılıfı “sheath” 
C49.1 yağlı “fatty” doku 
C49.1 yumuşak doku “soft tissue” 

 
8820/0 Elastofibrom 

Element “öğe” 
Sertoli-Leydig hücreli tümör 

8634/1 intermediyer diferansiyasyon 
gösteren, heterolog element içeren 

8634/3 az diferansiye, heterolog element içeren 
8634/1 retiform “ağsı”, heterolog element içeren 
8588/3 “spindle” iğsi epitelyal tümör, timus 

benzeri element içeren 

9101/3 Elementler, diğer germ hücreleri ile 
kombine koriyokarsinom 

8593/1 Elementler, stromal tümör, minör seks 
kord içeren (C56.9) 
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8000/6 Embolüs, tümör “tümör embolusu” 

Embriyonal 
9070/3 adenokarsinom 
8191/0 adenoma 
8902/3 ve alveoler rabdomiyosarkom, mikst 

 
Karsinom 

9070/3 NOS 
9101/3 kombine, koriyokarsinom ile 
9071/3 “infantile” 
9072/3 polyembiryonel tip 
9081/3 ve teratom ile karışık “mikst” 

 
8970/3 hepatom (C22.0) 
8981/3 karsinosarkom 
-------- kalıntı “rest”, NOS (bkz. SNOMED) 

Rabdomiyosarkom 
8910/3 NOS 
8910/3 pleomorfik 
8902/3 ve alveoler, mikst 

 
8991/3 sarkom 
9080/3 teratom 
8335/3 Enkapsüle folliküler karsinom (C73.9) 
8343/3 Enkapsule papiller karsinom “Lindsay 

tümörü”(C73.9) 
9220/0 Enkondrom (C40._, C41._) 
-------- Endemik guatr (bkz. SNOMED) 

 
C38.0 Endokardiyum 
C53.0 Endoservikal kanal 
C53.0 Endoservikal bez “gland” 

 
8384/3 Endoservikal tip adenokarsinom 
8482/3 Endoservikal tipe müsinöz 

adenokarsinom 
 

C53.0 Endoserviks 
 

8154/3     Endokrin-asiner karsinom, mikst (C25._) 
8154/3    Endokrin-asiner-duktal karsinom, mikst 
8154/3         Endokrin-duktal karsinom, mikst (C25._) 

 
Endokrin (morfoloji)  

8154/3 asiner-duktal-  karsinom,mikst                
8360/1 adenomalar, multipl “çoğul” 
8360/1 adenomatozis 
8154/3 mikst asiner-duktal- karsinom 
8154/3 mikst ekzokrin adenokarsinom ve 

(C25._) 
8154/3 ve ekzokrin adenokarsinom, mikst 

(C25._) 
 

Tümör 
8150/1 NOS, pankreatik (C25._) 
8150/0 benign, pankreatik (C25._) 
8158/1 fonksiyonel, NOS 

8154/3 malign mikst pankreatik 
ekzokrin ve (C25._) 

8150/3 malign, pankreatik (C25._) 
8154/3 mikst pankreatik ekzokrin ve, 

malign (C25._) 
8150/3 non- fonksiyonel, pankreatik 

(C25._) 

Pankreatik 
8150/1 NOS (C25._) 
8150/0 benign (C25._) 
8150/3 malign (C25._) 
8150/3 non- fonksiyonel (C25._) 
8154/3 ve ekzokrin tümör, malign mikst 

(C25._) 
 

Endokrin (topografi) 
C75.9 bez “gland”, NOS 
C75.8 bezler “glands”, çoğul “multiple” 
C25.4 pankreas 

 
9071/3 Endodermal sinüs tümör 
8931/3 Endolenfatik stromal miyozis (C54.1) 
8930/3 Endometriyal sarkom, NOS (C54.1) 

 
C54.1 Endometriyal stroma 

 
Endometriyal stromal 

8930/0 nodül (C54.1) 
 

Sarkom 
8930/3 NOS (C54.1) 
8931/3 düşük derece “low grade” (C54.1) 
8930/3 yüksek derece “high grade” (C54.1) 

 
8931/3 Endometriyal stromatozis 

Endometrioid 
Adenokarsinom 

8380/3 NOS 
8382/3 sekretuar varyant 
8383/3 silli “ciliated” hücreli varyant 

Adenofibrom 
8381/0 NOS 
8381/1 sınır “borderline” malignite 
8381/3 malign 
8380/1 adenom, sınır “borderline” malign 
8380/0 adenom, NOS 
8380/3 karsinom, NOS 
8380/3 kistadenokarsinom 

Kistadenofibrom 
8381/0 NOS 
8380/0 kistadenom, NOS 
8380/1 kistadenom, sınır “borderline” 

malign 
8381/3 malign 
8381/1 sınır “borderline” malign 
8380/1 tümör, atipik proliferatif 
8380/1 tümör, düşük malignite potansiyeli 
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-------- Endometrioma (bkz. SNOMED) 

Endometriozis 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- dış “eksternal” (bkz. SNOMED) 
-------- iç “internal” (bkz. SNOMED) 
8931/3 stromal (C54.1) 

C54.1 Endometriyum 

9531/0 Endotelyomatöz meninjiyom (C70._) 
9135/1 Endovasküler papiller anjiyoendotelyom 
8241/3 Enterokromafin “EC” hücreli karsinoid 
8242/1 Enterokromafin-benzeri “ECL” hücreli 

karsinoid, NOS 
8242/3 Enterokromafin-benzer “ECL” hücreli 

tümör, malign 
-------- Enterojenöz kist (bkz. SNOMED) 
8152/3 Enteroglukagonom, malign 
8152/1 Enteroglukagonom, NOS 

Eozinofil 
8280/3 adenokarsinom (C75.1) 
8280/0 adenom (C75.1) 
8280/3  karsinom (C75.1) 

9751/3 Eozinofilik granulom [obs] 

C71.5 Ependim 

9392/3 Ependimoblastom (C71._) 
 

Ependimom 
9391/3 NOS (C71._) 
9392/3 anaplastik (C71._) 
9391/3 epitelyal (C71._) 
9394/1 miksopapiller (C72.0) 
9393/3 papiller (C71._) 
9391/3 saydam hücreli “clear cell” (C71._) 
9391/3 sellüler “hücresel” (C71._) 
9391/3 tanisitik (C71._) 

 
9383/1 Ependimom-subependimom, 

mikst (C71._) 
-------- “Ephelis” “çil” (bkz. SNOMED) 

 
C38.0 Epikardium 

 
8760/0 Epidermal ve dermal nevüs (C44._) 

 
Epidermoid karsinom 

8070/3 NOS 
8072/3 büyük hücreli “large cell”, nonkeratinize 
8074/3 iğsi hücreli “spindle cell” 
8070/2 in situ, NOS 
8076/2 in situ, kuşkulu stromal invazyon 

içeren 
8071/3 keratinize 
8073/3 küçük hücreli “small cell”, nonkeratinize 
8052/3 papiller 
8560/3 ve adenokarsinom, mikst 
8051/3 verriköz 

-------- Epidermoid kolesteatom(bkz. SNOMED) 
-------- Epidermoid kist (bkz. SNOMED) 

 
C63.0 Epididim 
C72.9 Epidural 

 
Epiglot “epiglottis” 

C32.1 NOS (epiglotun anteriyör yüzü 
C10.1 dışında) 

C10.1 anteriyör “ön” yüzey 
C32.1 posteriyör “arka”  yüzey 

 
Epitelyal 

9391/3 ependimom (C71.1) 
8452/1 neoplazm, solid ve papiller (C25._) 
9340/0 odontojenik tümör, kalsifiye (C41._) 
8975/1 stromal tümör, kalsifiye yuva (C22.0) 
8585/3 timoma, malign (C37.9) 
8585/1 timoma, NOS (C37.9) 

 
Tümör 

8010/0 benign 
8588/3 iğsi “spindle” hücreli, timus- 

benzeri diferansiyasyon içeren 
8588/3 iğsi “spindle” hücreli, timus- 

benzeri element içeren 
8010/3 malign 

 
8970/3 Epitelyal-mezenkimal hepatoblastom, 

mikst (C22.0) 
 

8562/3 Epitelyal-miyoepitelyal karsinom 
 

Epitelioid 
Hücre “Cell” 

8771/3 melanom 
8771/0 nevüs (C44._) 
8804/3 sarkom 
9042/3 sinoviyal sarkom 

 
9133/3 hemanjiyoendotelyom, malign 
9133/1 hemanjiyoendotelyom, NOS 
9125/0 hemanjiyom 
8970/3 hepatoblastom (C22.0) 
8891/0 leyomiyom 
8891/3 leyomiyosarkom 

 
Mezoteliyoma 

9052/3 NOS 
9052/0 benign 
9052/3 malign 

 
9540/3 MPSKT “malign periferik sinir kılıfı tümörü” 
8804/3 sarkom 
9105/3 trofoblastik tümör 
8770/3 ve iğsi “spindle” hücreli melanom, mikst 
8770/0 ve iğsi “spindle” hücreli nevüs (C44._) 
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Epitelyoma 

8011/3 NOS 
8100/0 adenoides sistikum (C44._) 
8090/3 bazal hücre (C44._) 
8011/0 benign 
8110/0 kalsifiye, Malherbe (C44._)   
8096/0 intraepidermal, Jadassohn (C44._) 
8011/3 malign 
8410/0 sebaseöz (C44._) 
8070/3 skuamöz hücre 

C77.3 Epitrohlear lenf düğümü “node” 

9840/3 Eritremi, akut (C42.1) [obs] 
9950/3 Eritremi, kronik (C42.1) [obs] 
9840/3 Eritremik miyelozis, akut (C42.1) [obs] 
9840/3 Eritremik miyelozis, NOS (C42.1) 
9840/3 Eritrolösemi (C42.1) 
8080/2 Eritroplazi, Queyrat (C60._) 

 
Erkek “male 

C63.9 genital organlar, NOS 
C63.9 genital trakt, NOS 
C63.9 genitoüriner trakt, NOS 

-------- Erupsiyon kisti (bkz. SNOMED) 

9962/3 Esensiyal trombositemi (C42.1) 
9962/3 Esensiyal trombositemi, hemorajik 

C42.1) 
9522/3 Esteziyonöroblastom (C30._) 
9521/3 Esteziyonörositom (C30._) 
9523/3 Estezionöroepitelyom (C30._) 

 
C41.0 Etmoid kemik 
C31.1 Etmoid sinüs 
C30.1 “Eustachi” “Östaki” borusu 

 
9260/3 Ewing sarkom (C40._, C41._) 
9260/3 Ewing tümör (C40._, C41._) 
9984/3 “Excess” aşırı dönüşümde blast, 

refrakter anemi (RAEB-T) içeren [obs] 
9983/3 “Excess” aşırı blast, refrakter anemi 

içeren 
 
 
 
 

F 
------- FAB (bkz. Lösemi, FAB) 

 
C40.3 Falanks “parmak kemikleri”, ayak 
C40.1 Falanks “parmak kemikleri”, el 
C57.0 Fallop tübü “tuba uterina” 

 
Faringeal “farinjiyal” 

C11.3 forniks “çıkmaz” 
C11.1 tonsil “bademcik” 
C14.0 duvar “wall”, NOS 

Farinks “yutak” 
C14.0 NOS 
C14.0 duvar “wall”, lateral, NOS 
C14.0 duvar “wall”, NOS 
C14.0 duvar “wall”, posteriyör, NOS 

8014/3 Fenotip, büyük hücreli karsinom, 
rabdoid içeren 

8700/3 Feokromoblastom (C74.1) 
8700/3 Feokromositom, malign (C74.1) 
8700/0 Feokromositom, NOS (C74.1) 

Fillodes 
Sistosarkom 

9020/1 NOS (C50._) 
9020/0 benign (C50._) [obs] 
9020/3  malign (C50._) 

Tümör 
9020/1 NOS (C50._) 
9020/0 benign (C50._) 
9020/1 sınır “borderline” (C50._) 
9020/3  malign (C50._) 

 
Falks 

C70.0 NOS 
C70.0 beyincik 
C70.0 beyin 

 
8220/0 Familiyal “ailesel” polipozis koli” (C18._) 

 
Fasitis 

-------- infiltratif “invaziv” (bkz. SNOMED) 
-------- nodüler (bkz. SNOMED) 
-------- psödosarkomatöz (bkz. SNOMED) 

 
Fasiya “fascia” 

C49.9 NOS 
C49.1 palmar “avuç içi” 
C49.2 plantar “ayak tabanı” 

 
8813/0 Fasiyal fibrom 
8813/3  Fasiyal fibrosarkom 

 
Femoral 

C49.2 arter 
C77.4 lenf düğümü 
C47.2 sinir 

 
C40.2 Femur 

 
9967/3 FGFR1 “fibroblast growth factor 

receptor1” “abnormaliteleri”, miyeloid ve 
lenfoid neoplazmlar içeren 

9420/3 Fibriler astrositom (C71._) 
 

Fibroadenom 
9010/0 NOS (C50._) 
9016/0 dev “giant” (C50._) 
9011/0 intrakanaliküler (C50._) 
9030/0 jüvenile (C50._) 
9012/0 perikanaliküler (C50._) 
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9290/0 Fibroameloblastik odontom (C41._) 
 

Fibroblastik 
8857/3 liposarkom 
9532/0 meninjiyom (C70._) 
9182/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
9759/3 retiküler hücreli tümör 

 
8834/1 Fibroblastom, dev hücreli “giant cell” 
9220/3 Fibrokondrosarkom (C40._, C41._) 
-------- Fibrokistik hastalık, NOS (bkz. 

SNOMED) 
9271/0 Fibrodentinom, ameloblastik (C41._) 
9290/3 Fibrodentinosarkom, ameloblastik 

(C41._) 
 

Fibroepitelyal 
8093/3 bazal hücreli karsinom (C44._) 
8093/3 bazal hücreli karsinom, Pinkus tip 
-------- papillom (bkz. SNOMED) 
-------- polip (bkz. SNOMED) 

 
8093/3 Fibroepitelyoma, NOS 
8093/3 Fibroepitelyoma Pinkus tip 
8391/0 Fibrofollikülom (C44._) 
8835/1 Fibrohistiyositik tümör, pleksiform 
8890/0 Fibroid uterus (C55.9) 
8171/3 Fibrolamellar hepatosellüler karsinom 

(C22.0) 
8851/0 Fibrolipom 
8850/3 Fibroliposarkom 

 
Fibrom 

8810/0 NOS 
9330/0 ameloblastik (C41._) 
8823/0 dezmoplastik 
8813/0 fasiyal 
8391/0 folliküler (C44._) 
8821/1 invaziv 
-------- jüvenil aponörotik (bkz. SNOMED) 
9241/0 kondromiksoid (C40._, C41._) 
8811/0 miksoid 
-------- nonossifiye (bkz. SNOMED) 
9321/0 odontojenik, sentral (C41._) 
9321/0 odontojenik, NOS (C41._) 
9322/0 odontojenik, periferal (C41._) 
9262/0 ossifiye (C41._) 
8391/0 perifolliküler (C44._) 
8812/0 periosteal (C40._, C41._) 
9322/0 periferal odontojenik (C41._) 
8966/0 renomedüller (C64.9) 
8810/1 sellüler (C56.9) 
9274/0 sementifiye (C41._) 
9274/0 semento-ossifiye (C41._) 
9321/0 sentral odontojenik (C41._) 

 
Fibromatozis 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 

8824/1 konjenital “doğumsal” jeneralize 
8822/1 mezenterik (C48.1) 
-------- müskülo-aponörotik (bkz. SNOMED) 
------- psödosarkomatöz 
8822/1 retroperitoneal (C48.0) 
-------- sikatrisyal “cicatricial” (bkz. SNOMED) 

 
8890/0 Fibromiyom 
8842/0 Fibromiksoid tümör, ossifye 
8852/0 Fibromiksolipom 
8811/0 Fibromiksom 
8811/0 Fibromiksom, pleksiform 
8811/3 Fibromiksosarkom 
9290/0 Fibro-odontom, ameloblastik (C41._) 
9290/3 Fibro-odontosarkom, ameloblastik 
9262/0 Fibro-osteom (C40._, C41._) 

Fibrosarkom 
8810/3 NOS 
9330/3 ameloblastik (C41._) 
8813/3 fasiyal 
8814/3 infantil 
8814/3 konjenital “doğumsal” 
9330/3 odontojenik (C41._) 
8812/3 periosteal (C40._, C41._) 

-------- Fibrosklerozis (bkz. SNOMED) 
-------- Fibroze adenomatozis (bkz. SNOMED) 
-------- Fibroze adenozis (bkz. SNOMED) 

Fibrozis 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
8141/3 fibözis üreten karsinom 
8832/0  subepidermal nodüler (C44._) 

Fibröz 
9420/3 astrositom (C71._) 
-------- defect, metafiseal (bkz. SNOMED) 
-------- displazi, NOS (bkz. SNOMED) 

Histiyositom 
8830/0 NOS 
8836/1 anjiyomatoid 
8830/1 atipik 
8830/0 benign 
8830/3 malign 
9252/0 tendon kılıfı “sheath” (C49.0) 
9532/0 meninjiyom (C70._) 

Mezoteliyoma 
9051/3 NOS 
9051/0 benign 
9051/3 malign 

9160/0 burun papülü (C44.3) [obs] 
-------- polip (bkz. SNOMED) 
9041/3 sinoviyal sarkom, monofazik doku 

Tümör 
8815/0 lokalize 

8822/1 abdominal “karın” 
8821/1 agresif “saldırgan” 

8815/0 
8815/3 

soliter   
soliter, malign 
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Fibröz doku 

C49.9 NOS 
C49.4 abdomen duvarı  “karın duvarı” 
C49.1 antekubital alan 
C49.3 aksilla “koltukaltı” 
C49.0 alın “forehead” 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 ayak başparmak “toe” 
C49.2 ayak bileği “ankle” 
C49.0 boyun “neck” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.0 baş “head” 
C49.6 böğür “flank”, yan 
C49.0 çene “chin” 
C49.1 dirsek “elbow” 
C49.2 diz “knee” 
C49.1 el “hand” 
C49.1 el başparmak “thumb” 
C49.1 el bilek “wrist” 
C49.5 gluteal bölge, kalça “buttock” 
C49.4 göbek “umbilicus” 
C49.3 göğüs “chest” 
C49.3 göğüs duvarı 
C49.3 göğüs duvarı “thoracic wall” 
C49.6 gövde, beden “trunk”, NOS 
C49.5 inguinal bölge 
C49.3 infraklaviküler bölge 
C49.2 kalça “hip” 
C49.5 kasık “groin” 
C49.1 kol 
C49.1 omuz “shoulder” 
C49.1 ön kol “forearm” 
C49.1 parmak “finger” 
C49.5 perine 
C49.2 popliteal alan “dizardı bölgesi” 
C49.0 pterigoid “kanatsı” çukur 
C49.5 sakrokoksigeal bölge 
C49.0 saçlı deri “scalp” 
C49.0 servikal bölge “boyun bölgesi” 
C49.6 sırt  “back” 
C49.3 skapuler “kürek kemiği” bölgesi 
C49.0 supraklaviküler bölge 
C49.0 şakak “temple” 
C49.2 topuk “heel” “calcaneus” 
C49.2 uyluk “thigh” 
C49.0 yanak “cheek” 
C49.0  yüz “face” 

 
Fibroksantom 

8830/0 NOS 
8830/1 atipik 
8830/3 malign 

 
C40.2 Fibula “kamış kemiği” 
C72.0 Filum terminale 

“Flat” yassı 
8212/0 adenom 
8148/2 intraepitelyal glandüler neoplazm, 

yüksek derece “high grade” (C24.1) 
8148/2 intraepitelyal neoplazm (displazi), 

yüksek derece “high grade” (C24.1) 
8148/2 intraepitelyal neoplazm, yüksek derece 

“high grade” 
 

“Fold” kıvrım 
C13.1 ariepiglottik, hipofaringeal yüzey 
C32.1 ariepiglottik, laringeal yüzey 
C13.1 ariepiglottik, NOS (ariepiglottik kıvrımın 

laringeal yüzeyi C32.1 dışında) 
C13.1 aritenoid 
C09.1  glossopalatin 

 
Folliküler 

Adenokarsinom 
8330/3 NOS (C73.9) 
8331/3 iyi diferansiye (C73.9) 
8332/3 orta derece diferansiye (C73.9) 
8332/3  trabeküler (C73.9) 

 
Adenom 

8330/0 NOS (C73.9) 
8330/1 atipik (C73.9) 
8290/0 oksifilik hücreli (C73.9) 

8340/3 ve papiller adenokarsinom (C73.9) 
8340/3 ve papiller karsinom (C73.9) 

Karsinom 
8330/3 NOS (C73.9) 
8335/3 enkapsule (C73.9) 
8335/3 minimal invaziv (C73.9) 
8290/3 oksifilik hücreli (C73.9) 
8332/3 orta düzeyde diferansiye (C73.9) 
8332/3 trabeküler (C73.9) 
8331/3 iyi diferansiye (C73.9) 

 
9758/3 dendritik hücreli sarkom 
9758/3 dendritik hücreli tümör 
8391/0 fibrom (C44._) 
-------- keratozis, inverted (bkz.SNOMED) 
-------- kist, çene “jaw” (bkz. SNOMED) 
-------- lenfoma (bkz. lenfoma, malign, folliküler) 
8340/3 varyant, papiller adenokarsinom (C73.9) 
8340/3 varyant, papiller karinom (C73.9) 

8346/3 Folliküler-medüller karsinom, mikst 
(C73.9) 

8641/0 “Follikülome lipidique” lipitli “lipidize” 
folikülom (C56.9) 

-------- “Fordyce” hastalığı (bkz. SNOMED) 

C60.0 “Foreskin” sünnet derisi, preputsiyum 
C11.3 Forniks, farinks “farinks çıkmazı” 
C52.9 Forniks, vajina “vajina kubbesi” 
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“Fossa” çukur, oyuk 
Kraniyal 

C71.9 NOS 
C71.9 anteriyör “ön” 
C71.9 “middle” “orta” 
C71.9 posteriyör “arka” 

C76.3 iskiyorektal 
C75.1 pituitar 
C49.0 pterigoid, NOS 
C12.9 piriform 
C11.2 Rosenmüller “faringeal fossa” 
C09.0 tonsiller 

C51.9 Fourchette” frenulum labiorum pudendi” 

9762/3 Franklin “gamma ağır zincir” hastalığı 

Fötal 
8333/3 adenokarsinom (C73.9) 
8333/0 adenom (C73.9) 
8881/0 lipom, NOS 
8881/0 lipomatozis 
8903/0 rabdomiyom 
8880/0 yağ hücreli lipom “fat cell lipoma” 

C58.9 Fötal membranlar 

Frenulum “gem, dizgin” 
C00.5 dudak “labii”, NOS 
C02.2 dil “linguae” “tongue” 
C00.5 dudak “lip”, NOS 
C00.4 alt dudak “lower lip” 
C00.3 üst dudak “upper lip” 

Frontal 
C41.0 kemik “bone” 
C71.1 “lobe” 
C71.1 “pole” kutup, uç 
C31.2 sinüs 

8158/1 Fonksiyonel endokrin tümör, NOS 

Fundus 
C16.1 gastrik 
C16.1 mide “stomach” 
C54.3 uterus 
8121/0 Fungiform sinonazal papillom (C30.0, 

C31._) 
9700/3 Fungoides, mikozis (C44._) 
8043/3 Fuziform hücre, küçük hücreli karsinom 
8004/3 Fuziform hücreli tip, malign tümör 

 
 

G 
9762/3 Gama ağır zincir hastalığı 
9765/1 Gamopati, monoklonal, NOS 
9765/1 Gamopati, monoklonal, önemi 

belirlenemeyen 

C47.9 Gangliyon, NOS 

C71.0 Gangliyon, bazal “bazal çekirdekler” 

9492/0 Gangliyositom 
8683/0 Gangliyositik paragangliyom (C17.0) 
9493/0 Gangliyositom, serebellum, displastik 

(Lhermitte-Duclos) (C71.6) 

Gangliyogliyom 
9505/1 NOS 
9505/3 anaplastik 
9412/1 dezmoplastik infantil 

-------- Gangliyon kisti (bkz. SNOMED) 
9490/3 Gangliyonöroblastom 
9490/0 Gangliyonörom 
9491/0 Ganglionöromatozis 
8921/3 Gangliyonik diferansiyasyon, 

rabdomiyosarkom içeren 
8936/1 GANT “Gastrointestinal autonomic nerve tümör” 

“GIST” 

C52.9 Gartner kanalı 

Gastrik (bkz. mide, stomach”) 
C16.9 NOS 
C16.3 antrum 
C16.0 kardiya 
C16.2 korpus 
C16.1 fundus 
C77.2 lenf düğümü 

8153/1 Gastrin hücreli tümör  8153/3
 Gastrin hücreli tümör, malign 
8153/3 Gastrinoma, malign 
8153/1 Gastrinoma, NOS 
C49.2 Gastroknemiyus kası 
C16.0 Gastroözofageal bileşke 

 
8936/1 Gastrointestinal otonom sinir tümörü 
8936/1 Gastrointestinal “pacemaker” hücreli 

tümör 

Gastrointestinal stromal 
8936/3 sarkom 

Tümör “GIST” 
8936/1 NOS 
8936/0 benign 
8936/3 malign 
8936/1 malignite potensiyeli belirsiz 

C26.9 Gastrointestinal traktüs, NOS 

8153/3 G hücreli tümör, malign 
8153/1 G hücreli tümör “Gastrinoma”, NOS 

 
-------- Gebelik lüteoması (bkz. SNOMED) 

 
9411/3 Gemistositik astrositom (C71._) 
9411/3 Gemistositom (C71._) 

 
Genital 

C63.9 organlar, erkek, NOS 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

124 124 

Alfabetik Dizin 
 

 

 
C57.9 organlar, kadın, NOS 
C63.9 trakt, erkek, NOS 
C57.9 trakt, kadın, NOS 

 
C51.9 Genital, kadın, eksternal “dış” 

 
8905/0 Genital rabdomiyom (C51._, C52.9) 

 
C63.9 Genitoüriner trakt, erkek, NOS 
C57.9 Genitoüriner trakt, kadın, NOS 

 
C32.0 Gerçek “true” kord “vocal cord”, ses teli 
9755/3 Gerçek “true” histiyositik lenfoma 

“histiyosiitik sarkom” 
C32.0 Gerçek “true” vokal kord, ses teli 

 
Germ hücreli 

9101/3 elementler, koriyokarsinom, diğerleri 
ile kombine 

9064/2 neoplazm, intratübüler (C62._) 
 

Tümör 
9064/3 NOS 
9085/3 mikst 
9065/3 nonseminomatöz (C62._) 

 
9064/2 Germ hücreli, intratübüler malig(C62._) 
9064/3 Germinom 
9302/0 “Ghost” “gölge” hücreli tümör, 

odontojenik (C41._) 
 

C40.0 “Girdle”, “shoulder” “omuz kemeri” 
 

“Giant” Dev 
9016/0 fibroadenom (C50._) 
-------- kondilom akuminatum (bkz. SNOMED) 
8761/1 kongenital nevüs, intermediyer ve 

(C44._) 
9200/0 osteoid osteom (C40._, C41._) 
8761/3 pigmentli nevüs, malign melanom 

içeren (C44. 
8761/1 pigmentli nevüs, NOS (C44._) 
-------- “rugal” hipertrofi (bkz. SNOMED) 

 
Dev hücreli “giant hücre” 

9160/0 anjiyofibrom 
9384/1 astrositom, subependimal (C71._) 
8834/1 fibroblastom 
9441/3 glioblastom (C71._) 
-------- granülom, santral (bkz. SNOMED) 
8031/3 karsinom 
8035/3 karsinom, osteoklast-benzeri içeren 
9250/3 kemik sarkomu (C40._, C41._) 
-------- reparatif granülom (bkz. SNOMED) 
8802/3 sarkom (kemik dışında 9250/3) 
-------- tendon klıfı (bkz. SNOMED) 
8030/3 ve iğsi “spindle” hücreli karsinom 

Tümör 
9250/3 bone, malign (C40._, C41._) 
9250/1 kemik, NOS (C40._, C41._) 
9230/0 kondromatöz (C40._, C41._) 
9251/3 “soft parts” yumuşak dokular, 

malign 
9251/1 “soft parts” yumuşak dokular, 

NOS 
9252/0 tendon kılıfı “sheath” (C49._) 
9252/3 tendon kılfı “sheath”, malign (C49._) 
9252/0 tenosinoviyal (C49._) 
9252/3  tenosinoviyal, malign (C49._) 

8003/3 tip, malign tümör 

GIST “gastrointestinal stromal tümör” 
8936/1 NOS 
8936/0 benign 
8936/3 malign 

Gland “bez, salgı bezi” 
C74.9 adrenal 
C51.0 Bartholin “greater vestibular gland” 
C68.0 Cowper “bulboüretral bezler” 
C53.0 endoservikal 
C75.9 endokrin, NOS 
C75.8 endokrin, multipl “çoğul” 
C54.1 endometriyal 
C69.5 lakrimal 
C50.9 meme 
C44.1 Meibomian 
C53.0 Nabothian 
C75.0 paratiroid 
C68.1 parauretral 
C07.9 parotid 
C07.9 parotid, duktus 
C75.3 pineal 
C75.1 pituitar “hipofiz” 
C61.9 prostat 
C44.2 serüminal “ceruminal” 
C08.9 tükrük bezi, “salivary”, “majör” “parotis”, 

“sublingual, sub mandibüler”, NOS 
C06.9 tükrük bezi  “salivary”, “minör”,  “Von Ebner 

glands”, NOS (bkz. 4.3.5, ve C08) 
C08.9 tükrük bezi “salivary”, NOS (bkz. minör 

tükrük bezleri dışında, C06.9  bölüm 4.3 
ve C08 altındaki not) 

C08.1 sublingual 
C08.1 sublingual, duktus 
C08.0 submandibüler 
C08.0 submaksiller 
C08.0 submaksiller, duktus 
C74.9 suprarenal”adrenal” 
C73.9 tiroid 
C68.0 üretral 

C75.8 Glandlar“bezler”, endokrin, multipl 
 

Glandüler 
9540/3 MPSKT “MPNST” glandüler 

diferansiyasyon içeren 
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8148/2 özofageal yüksek derece glandüler 
displazi (C15._) 

8148/0 özofageal düşük derece glandüler 
displazi (C15._) 

-------- hiperplazi (bkz. SNOMED) 
8148/2 özofageal glandüler displazi, yüksek 

derece (C15._) 
8148/0 özofageal glandüler displazi, düşük 

derece (C15._) 
-------- ve stromal hiperplazi (bkz. SNOMED) 
8148/2 yüksek derece glandüler displazi, 

özofageal (C15._) 
İntraepitelyal neoplazm 

8148/0 derece “grade” I 
8148/0 derece “grade” II 
8148/2 derece “grade” III 
8148/0 düşük derece “low grade” 
8148/0 özofageal, düşük derece (C15._) 
8148/2 yüksek derece “high grade” 

özofageal (C15._) 
 

8148/0 düşük derece “low grade” displazi, 
özofageal (C15._) 

-------- metaplazi (bkz. SNOMED) 
8260/0 papillom 
8560/0 papillom, skuamöz hücreli ve, mikst 
8264/0 papillomatozis 

C60.1 Glans penis 

8015/3 “Glassy “ buzlu hücreli karsinom 
-------- Gliyal heterotopi, nazal (bkz. SNOMED) 

Gliyoblastom 
9440/3 NOS (C71._) 
9441/3 dev hücreli “giant cell” (C71._) 
9440/3 multiform (C71._) 
9442/3 sarkomatöz komponent içeren 

(C71._) 

9442/1 Gliyofibrom (C71._) 

Gliyom 
9380/3 NOS (nazal gliyom dışında— 

“not neoplastic”) (C71._) 
9431/1 angiosentrik 
9400/3 astrositik (C71._) 
9444/1 kordoid (C71._) 
9444/1 kordoid, 3. ventrikül (C71.5) 
9380/3 malign (C71._) 
9382/3 mikst (C71._) 
-------- nazal (bkz. SNOMED) 
9383/1 subependimal (C71._) 

9381/3 Gliomatozis serebri (C71._) 
9505/1 Gliyonörom [obs] 
9509/1 Gliyonöronal tümör, papiller 
9509/1 Gliyonöronal tümör, rozet-yapmış 
9442/3 Gliosarkom (C71._) 

C71.0 Globus pallidus 

8712/0 Glomanjiyom 
8713/0 Glomanjiyomiyom 
8710/3 Glomanjiyosarkom 
8374/0 Glomeruloza hücreli adrenal kortikal 

adenom (C74.0) 
8710/3 Glomoid sarkom 

Glomus “glomus cismi” 
8690/1 jugular tümör, NOS (C75.5) 
8711/3 tümör, malign 
8711/0 tümör, NOS 

C75.5 Glomus, koksigeal “Luschka “ 
C75.5 Glomus jugulare 
C09.1 Glossopalatin “fold” kıvrım 
C72.5 Glossofaringeal sinir “9. kafa çifti” 

“n. glossofaringeus” 
C32.0 Glottis 

8152/1 Glukagon-benzeri peptid-üreten tümör 
8152/3 Glukagonom, malign (C25._) 
8152/1 Glucagonom, NOS (C25._) 

 
Gluteal bölge 

C76.3 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.5 NOS (sarkom, lipom) 
C49.5 adipoz doku 
C44.5 deri 
C49.5 fibröz doku 
C49.5 kas 
C49.5 konnektif bağ dokusu 
C49.5 iskelet kası 
C47.5 otonom sinir sistemi 
C47.5 periferik sinir 
C49.5 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.5 yağlı “fatty” doku 
C49.5 yumuşak doku “soft tissue” 

C49.5 Gluteus maksimus kası 

8904/0 Glikojenik rabdomiyom 
8315/3 Glikojen-zengin karsinom (C50._) 

 
Gluteal bölge “buttock”, kalça 

C76.3 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.5 NOS (sarkom, lipom) 
C49.5 adipöz doku 
C44.5 deri 
C49.5 deri altı doku 
C49.5 fibröz doku 
C49.5 iskelet kası 
C49.5 kas 
C49.5 konnektif bağ ve destek doku 
C47.5 otonom sinir sistemi 
C47.5 periferik sinir 
C49.5 yağ dokusu 
C49.5  yumuşak doku 

Goblet “kadeh” hücreli 
8243/3 karsinoid 
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8253/3 tip, bronkiyolo-alveolar karsinom 

(C34._) 
8254/3 tip, bronkiyolo-alveolar karsinom, 

Clara hücreli ve (C34._) 
8254/3 tip, bronkiyolo-alveolar karsinom, 

type II pnömosit ve (C34._) 

Gonadal stromal tümör 
8590/1 NOS 
8591/1 seks kord, inkomplet diferansiye 
8592/1 seks kord, mikst formlar 
8590/1 ve seks kord tümör 

9073/1 Gonadoblastom 
9073/1  Gonositoma 

 
Göğüs 

C76.1 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.3 NOS (sarkom, lipom) 
C44.5 deri 
C49.3 fibröz doku 
C49.3 konnektif bağ ve destek doku 
C47.3 otonom sinir sistemi 
C47.3 periferik sinir 
C49.3 subkutanöz “derialtı” doku 
C49.3  yumuşak doku 

 
Göğüs duvarı 

C76.1 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.3 NOS (sarkom, lipom) 
C49.3 adipöz doku 
C44.5 deri 
C49.3 fibröz doku 
C49.3 iskelet kası 
C49.3 kas 
C49.3 konnektif bağ ve destek doku 
C47.3 otonom sinir sistemi 
C47.3 periferik sinir 
C49.3 subkutanöz “derialtı”doku 
C49.3 yağlı doku 
C49.3  yumuşak doku 

 
Gövde, beden “trunk” 

C76.7 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.6 NOS (sarkom, lipom) 
C49.6 adipöz doku 
C44.5 deri “skin” 
C49.6 fibröz doku 
C49.6 iskelet kası 
C49.6 kas “muscle” 
C49.6 konnektif bağ doku 
C47.6 otonom sinir sistemi 
C47.6 periferik sinir 
C49.6 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.6 yağlı “fatty” doku 
C49.6 yumuşak doku “soft tissue” 

Gövde “cisim” “body” 
C75.5 aortik 
C75.4 karotid 
C75.5 koksigeal 
C16.2 mide 
C25.1 pankreas 
C75.5 para-aortik 
C60.2 penis 
C69.4 siliyar “ciliary” 
C54.9 uterus 
C57.7  Wolfian “Wolf kanalından gelişen” 

Göz “eye” 
C69.9 NOS 
C44.1 dış kantus 
C69.6 ekstraoküler kas 
C69.4 göz küresi “eyeball” 
C44.1 göz kapağı “eyelid”, alt 
C44.1 göz kapağı “eyelid”, NOS 
C44.1 göz kapağı “eyelid”, üst 
C44.1 iç kantus 
C69.4 intraoküler 
C69.4 iris 
C44.1 kantus, NOS 
C44.1 kantus, dış 
C44.1 kantus, iç 
C69.6 kas, ekstraoküler 
C44.3 kaş “eyebrow” 
C69.3 koroid 
C69.0 konjunktiva 
C69.6 konnektif bağ dokusu, orbita 
C69.1 kornea, limbus 
C69.1 kornea, NOS 
C69.5 lakrimal duktus, nazal 
C69.5 lakrimal duktus, NOS 
C69.5 lakrimal bez “glandula lacrimalis” 
C69.5 lakrimal kese “sac” 
C69.4 lens, kristali 
C44.1 Meibom bezi 
C69.5 nazal lakrimal duktus 
C69.5 nazolakrimal duktus 
C72.3 optik sinir 
C69.6 orbita, NOS 
C69.6 orbita, konnektif bağ dokusu 
C69.6 orbita, yumuşak doku 
C44.1 palpebra 
C69.2 retina 
C69.6 retrobulber doku 
C69.4 siliyar “ciliary” cisim 
C69.4 sklera 
C69.4 uvea trakt 

C69.4 Göz küresi “eyeball” 
Göz kapakları “Lid” 

C44.1 NOS 
C44.1 alt “lower” 
C44.1  üst “upper” 

Granüler hücreli 
8320/3 adenokarsinom 
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8320/3 karsinom 
9580/3 miyoblastom, malign 
9580/0 miyoblastom, NOS 

 
Tümör 

9580/0 NOS 
9580/3 malign 
9582/0 sellar bölge “türk semeri” “sella 

turcica” (C75.1) 
 

9831/3 Granüler lenfositozis, T- büyük hücreli 
-------- Granülasyon dokusu tipinde 

hemanjiyoma (bkz. SNOMED) 
9930/3 Granülositik sarkom 

 
 

Granülom 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- dev hücreli reparatif(bkz. SNOMED) 
9751/3 eozinofilik [obs] 
9661/3 Hodgkin 
-------- plazma hücreli (bkz. SNOMED) 
-------- piyojenik (bkz. SNOMED) 
-------- retikulohistiositik (bkz. SNOMED) 
-------- santral dev hücreli (bkz. SNOMED) 
--------  sarkoid (bkz. SNOMED) 

 
Granülomatoz 

9751/3 Langerhans hücreli, NOS [obs] 
9751/3 Langerhans hücreli, ünifokal [obs] 
9766/1 lenfomatoid 

Granüloza hücreli 
8620/3 karsinom (C56.9) 

Tümör 
8620/1 NOS (C56.9) 
8620/1 erişkin “adult” tip (C56.9) 
8622/1 jüvenil (C56.9) 
8620/3 malign (C56.9) 
8620/3 sarkomatoid (C56.9) 

8621/1 Granüloza hücreli-teka hücreli tümör 
(C56.9) 

8312/3 Grawitz tümörü (C64.9) [obs] 
 

Guatr 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- adenomatöz (bkz. SNOMED) 
-------- endemik (bkz. SNOMED) 
-------- kolloid (bkz. SNOMED) 

 
 

H 
9769/1 Hafif zincir hastalığı, “light chain 

disease”, sistemik 
9940/3     “Hairy cell” saçlı hücreli lösemi (C42.1) 
9591/3     “Hairy cell” saçlı hücreli lösemi variyant 
8720/0         “Hairy” saçlı nevüs (C44._) 

9982/3 Halka “ring” sideroblastlar, refraktör 
anemi içeren 

9982/3  Halka “ring” sideroblastlar, refraktör 
anemi içeren, belirgin trombositozis 
ilişkili 

8723/0 Halo nevüs “ben” “Sutton nevüs”(C44._) 
 

Hamartom 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- aniyomatöz lenfoid (bkz. SNOMED) 
-------- mezenkimal (bkz. SNOMED) 

 
8587/0 Hamartomatöz timoma, ektopik 

 
Hastalık “disease” 

9762/3 alfa ağır zincir 
8081/2 Bowen (C44._) 
9769/1 depo “deposition”, immunoglobulin 
9840/3 Di Guglielmo “akut eritrolösemi”[obs] 
9724/3 EBV positive T-hücreli lenfoproliferatif, 

sistemik, çocukluk çağı 
9762/3 Franklin “gama ağır zincir hastalığı” 
9762/3 gama ağır zincir 
9751/3 Hand-Schuller-Christian [obs] 
9960/3 kronik miyeloproliferatif (C42.1) 

Ağır zincir “heavy chain” 
9762/3 NOS 
9762/3 alfa 
9762/3 gama 
9762/3 mu 

------- Hodgkin (bkz. Hodgkin hastalığı) 
9769/1 immünoglobulin depolanması 
9760/3 immünoproliferatif, NOS 
9764/3 immünoproliferatif, ince barsak (C17._) 
9764/3 ince barsak, immünoproliferatif (C17._) 
9751/3 Letterer-Siwe [obs] 

Lenfoproliferatif 
9970/1 NOS 
9724/3 sistemik EBV +, T-cell, çocukluk 

çağı 
9768/1 T-gama 

 
9741/3 mast hücreli, sistemik doku 
9960/3 miyeloproliferatif, kronik (C42.1) 
9960/3 miyeloproliferatif, NOS (C42.1) 
9762/3 mu ağır zincir 
------- Paget (bkz. Paget hastalığı) 
9540/1 Recklinghausen (kemik dışında) 
9701/3 Sezary 

Sistemik 
9724/3 EBV +, T-hücreli, lenfoproliferatif, 

çocukluk çağı 
9769/1 hafif zincir 
9741/3 doku mast hücresi 

9724/3 T-hücreli lenfoproliferatif, sistemik 
EBV +, çocukluk çağı 
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9768/1 T-gama lenfoproliferatif 
9540/1  von Recklinghausen (kemik dışında) 

9751/3 Hand-Schuller-Christian hastalığı [obs] 

C44.2 “heliks” kulak kepçesi dış bükey kenarı 

9535/0 Hemanjiyoblastik meninjiyom (C70._) 
[obs] 

9161/1 Hemanjiyoblastom 
9130/3 Hemanjiyoendoteliyal sarkom 

 
Hemanjioendotelyom 

9130/1 NOS 
9130/0 benign 
9133/3 epitelioid, malign 
9133/1 epitelioid, NOS 
9130/1 Kaposiform 
9130/3 malign 
9136/1  iğsi “spindle” hücreli 

 
Hemanjiyom 

9120/0 NOS 
9161/0 “acquired tufted” 
9123/0 arteriyovenöz 
9125/0 epitelioid 
-------- granülasyon dokusu tip (bkz. 

SNOMED) 
9125/0 histiyositoid 
9131/0 infantil 
9132/0 intramusküler 
9131/0 jüvenil 
9131/0 kapiller 
9121/0 kavernöz 
9131/0 pleksiform 
9123/0 “racemose” salkım, “çiçek” 
8832/0 skleroze (C44._) 
9131/0 simpleks “basit” 
9122/0 venöz 
9142/0 verriköz keratotik 

 
-------- Hemanjiyomatoz, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- Hemanjiyomatoz, sistemik(bkz. SNOMED) 
9150/1 Hemanjiyoperisitik meninjiyom (C70._) 

[obs] 
 

Hemanjiyoperisitom 
9150/1 NOS 
9150/0 benign 
9150/3 malign 

 
9120/3 Hemanjiyosarkom 
9741/3 Hematolojik klonal non-mast hücreli 

disorder, sistemik mastositoz ilişkili 
-------- Hematoma, NOS (bkz. SNOMED) 

 
C42.4 Hematopoetik sistem, NOS 
C71.0 Hemisifer, serebral “beyin yarım küresi” 
9175/0 Hemolenfanjiyom 

Hemorajik “kanamalı” 
9140/3 sarkom, multipl “çoğul”    9962/3
 trombositemi, esensiyel (C42.1) 
9962/3 trombositemi, idiyopatik (C42.1) 

 
Hepatik 

C22.0 NOS 
C24.0 duktus 
C18.3 kolon fileksur “hepatik fleksur” 
C77.2 lenf düğümü 
C24.0 safra duktusu “bile duct” 

 
8172/3 Hepatik karsinom, skleroze (C22.0) 

 
Hepatoblastom (C22.0) 

8970/3 NOS 
8970/3 epitelioid 
8970/3 mikst epitelyal-mezenkimal 

 
8170/3 Hepatokarsinom (C22.0) 

 
Hepatoselüler 

8170/0 adenom (C22.0) 
8180/3 ve safra duktus karsinomu, mikst 

(C22.0) 
 

Karsinom 
8170/3 NOS (C22.0) 
8171/3 fibrolamellar (C22.0) 
8173/3 iğsi “spindle” hücreli varyant 

(C22.0) 
8175/3 pleomorfik tip (C22.0) 
8173/3 sarkomatoid (C22.0) 
8174/3 saydam “clear” hücreli tip (C22.0) 
8172/3 skiröz (C22.0) 
8180/3 ve kolanjiyokarsinom, kombine 

(C22.0) 
 

8180/3 Hepatokolanjiyokarsinum (C22.0) 
 

Hepatoid 
8576/3 adenokarsinom 
8576/3 karsinom 
9071/3  yolk sak tümör 

 
Hepatom 

8170/3 NOS (C22.0) 
8170/0 benign (C22.0) 
8970/3 embriyonel (C22.0) 
8170/3 malign (C22.0) 

 
8170/0 Hepatosellüler “karaciğer hücreli” 

adenom (C22.0) 
8170/3 Hepatosellüler karsinom (C22.0) 

 
Heterolog elementler içeren 

Sertoli-Leydig hücreli tümör 
8634/1 intermediyer diferansiyasyon, ile 
8634/3 az diferansiye, ile 
8634/1 “retiform”, ile 
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-------- Heterotopi, nazal gliyal (bkz. SNOMED) 
-------- Heterotopi, NOS (bkz. SNOMED) 
8880/0 Hibernom 
8402/3 Hidradenokarsinom (C44._) 

 
Hidatidiform mol 

9100/0 NOS (C58.9) 
9100/1 invasive (C58.9) 
9100/0 komplete (C58.9) 
9100/1 malign (C58.9) 
9103/0 parsiyel (C58.9) 

 
9100/0 Hidatid mole (C58.9) 
9173/0 Higroma, kistik 
9173/0 Higroma, NOS 

 
C52.9 Himen 
C41.0 Hiyoid kemik 

 
9964/3 Hipereozinofilik sendrom 
8311/1 Hipernefroid tümör [obs] 

 
Hidradenom 

8400/0 NOS (C44._) 
8402/0 nodüler (C44._) 
8402/3 nodüler, malign (C44._) 
8405/0 papiller (C44._) 
8405/0 papilliferum (C44._) 
8402/0 saydam hücreli “clear cell” (C44._) 

 
8404/0 Hidrosistoma (C44._) 

 
“High grade” yüksek derece  

8148/2  özofageal glandüler displazi(C15._) 
8503/2 intraduktal tubüler-papiller neoplazm 
8503/2 neoplazm,intraduktal tubüler-papiller 
8503/2 tubüler-papiller neoplazm,intraduktal 

 
“High grade” yüksek derece displazi 
içeren 

8470/2 kistik neoplazm, müsinöz (C25._) 
8470/2 kistik tümör, müsinöz (C25._) 
8148/2 “flat” yassı 
8503/2 intrakistik papiller tümör (C23.9) 
8453/2 intraduktal papiller-müsinöz 

neoplazm (C25._) 
8503/2 intraduktal papiller neoplazm 
8503/2 intraduktal papiller tümör    
8470/2 müsinöz sistik neoplazm (25._) 
8470/2 müsinöz sistik tümör (C25._) 
8470/2 neoplazm, müsinöz kistik (C25._) 
8163/2 non-invaziv pankreatobiliyer papiller 

neoplazm (C24.1) 
8453/2 papiller-müsinöz neoplazm, 

intraduktal (C25._) 
8503/2 tümör, intraduktal papiller 
8470/2 tümör, müsinöz sistik (C25._) 

“High grade” yüksek derece 
intraepitelyal neoplazm içeren 

8148/2 biliyer “safra” 
8148/2 “flat” yassı 
8148/2 “flat” yassı glandüler (C24.1) 
8148/2 glandüler 
8503/2 intrakistik papiller neoplazm 
8503/2 intrakistik papiller tümör 
8503/2 intraduktal papiller neoplazm 
8503/2 intraduktal papiller tümör    
8470/2 kistik neoplazm, müsinöz (C25._) 
8470/2 müsinöz kistik neoplazm (25._) 
8470/2 neoplazm, müsinöz kistik (C25._) 
8163/2 non-invaziv pankreatobiliyer 

papiller neoplazm, içeren(C24.1) 
8148/2 özofageal 
8148/2 özofageal glandüler (C15._) 
8077/2 özofageal skuamöz (C15._) 
8163/2 pankreatobiliyer-tip papiller 

neoplazm, içeren (C24.1) 
8163/2 papiller neoplazm, pankreatobiliyer 

tip, içeren (C24.1) 
8077/2 skuamöz 
8077/2 skuamöz özofageal (C15._) 

8660/0 Hilar “hilus” hücreli tümör “ovaryum” (C56.9) 

Hilar “hilus” lenf düğümü 
“intratorasik” 

C77.1 NOS 
C77.1 pulmoner “akciğer” 
C77.2  splenik “dalak”    

8660/0 Hilus hücreli tümör (C56.9) 

C34.0 Hilus, akciğer “pulmoner” 

8312/3 Hipernefroma (C64.9) [obs]  “Grawitztümörü” 

C71.2 Hippokampus 

Hiperplazi 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- adenomatöz (bkz. SNOMED) 
-------- adenomiyomatöz (bkz. SNOMED) 
-------- angiyofoliküler, benign (bkz. SNOMED) 
-------- atipik (bkz. SNOMED) 
-------- glandüler ve stromal(bkz. SNOMED) 
-------- glandüler (bkz. SNOMED) 
-------- lobüler (bkz. SNOMED) 
-------- lenfoid, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- nodüler fokal (bkz. SNOMED) 
-------- nodüler, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- papilliferöz (bkz. SNOMED) 
-------- psödoepiteliyomatöz (bkz. SNOMED) 
-------- stromal ve glandüler (bkz. SNOMED) 
--------  stromal (bkz. SNOMED) 

Hiperplastik 
8213/0 ve adenomatöz polip, mikst (C18._) 
-------- polip (bkz. SNOMED) 
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-------- skar (bkz. SNOMED) 
8508/3 Hipersekretuvar karsinom, kistik(C50._) 
-------- Hipertekozis (bkz. SNOMED) 
-------- Hipertrofi, “giant rugal” (bkz. SNOMED) 
-------- Hipertrofi, NOS (bkz. SNOMED) 

C77.5 Hipogastrik lenf düğümü 
C72.5 Hipoglossal sinir “XII. kranyal sinir: 

N. Hypoglossus” 
C13.1 Hipofaringeal yüzeyi, ariepiglottik kıvrım 

“fold”’ın 
C13.9 Hipofaringeal duvar 
C13.9 Hipofarinks, NOS 

 
9650/3 
9651/3 
9651/3 
9651/3 

 
 

9663/3 
9667/3 

   9665/3 
9665/3 
9667/3 

Hodgkin hastalığı (bkz. Hodgkin lenfoma) 
NOS 
lenfosit baskın“predominant”,diffüz [obs] 
lenfosit baskın“predominant”,NOS [obs] 
lenfositik-histiyositik baskın“predominant”[obs] 

 
Nodüler skleroz 

NOS 
lenfosit yoksun “depletion” 
lenfosit baskın “predominance” 
mikst sellüler 
sinsisyal varyant 

C13.2 Hipofarinks, posteriyör duvar 
C75.1 Hipofiz “pituitar bez” 
C71.0 Hipotalamus 

9661/3 Hodgkin granülom [obs] 

Hodgkin lenfoma 

 
Histiyositik 

9680/3 lenfoma, NOS (bkz. lenfoma) 
9755/3 lenfoma, gerçek “true” 
9750/3 medüller retikülozis [obs] 
9755/3 sarkom 

 
9125/0 Histiyositoid hemanjiyom 

 
 

Histiyositom 
8831/0 NOS (C44._) 
8832/0 kutanöz, NOS (C44._) 
8831/0 derin “deep” 

 
Fibröz 

8830/0 NOS 
8836/1 anjiyomatoid 
8830/1 atipik 
8830/0 benign 

9650/3 
9596/3 

 
 

9596/3 
 
 

9654/3 
 

9653/3 
9655/3 

 
9651/3 
9652/3 
9664/3 
9665/3 
9667/3 
9663/3 

NOS 
ve non-Hodgkin lenfoma, kompozit 

 
Klasik 

B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, 
intermediyer bulgular ile diffüz 
büyük B-hücreli lenfoma arasında ve 
lenfosit yoksun “deplesyon, 
diffüz fibrozis 
lenfosit yoksun“deplesyon”, NOS 
lenfosit yoksun “deplesyon”, 
retiküler 
lenfosit-zengin mikst 
sellülerite, NOS 
nodüler skleroz, sellüler   faz 
nodüler skleroz,derece “grade”1 
nodüler skleroz,derece“grade” 2 
nodüler sklerozis, NOS 

 
Lenfosit yoksun “deplesyon” 

8831/0 jüvenil 
8830/3 malign 
9252/0  tendon kılıfı “sheath” (C49._) 

 
Histiyositozis 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 
 

Langerhans hücreli 
9751/3 NOS 
9751/3 dissemine “yaygın” [obs] 
9751/3 jeneralize “yaygın” [obs] 
9751/3 mono-ostotik [obs] 
9751/3 multifokal [obs] 
9751/3 poli-ostotik [obs] 
9751/3 ünifokal [obs] 

 
9750/3 malign 
-------- sinüs, massif lenfadenopati içeren 

(bkz. SNOMED) 
9751/3 X, akut progressif [obs] 
9751/3 X, NOS [obs] 

9653/3 NOS 
9655/3 yoksun “deplesyon”, retiküler 
9654/3 diffüz fibrozis 

 
9659/3 lenfosit baskın “predominans”, 

nodüler 
9651/3 lenfosit-zengin 
9652/3 mikst sellülarite, NOS 
9659/3  nodüler lenfosit baskın 

“predominans” 
 

Nodular sclerosis 
9663/3 NOS 
9664/3 selüler faz “evre” 
9665/3 derece “grade” 1 
9667/3 derece “grade” 2 

 
9659/3 Hodgkin paragranülom, nodular [obs] 
9659/3 Hodgkin paragranülom, NOS [obs] 
9662/3 Hodgkin sarkom [obs] 
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8078/3 “Horn” “boynuz” formasyonu, skuamöz 
hücreli karsinom içeren 

9827/3 HTLV-1 pozitif, erişkin “adult” T-hücreli 
lösemi/lenfoma (tüm varyantlar içinde) 

C40.0 Humerus “kol kemiği” 

Hurthle hücreli 
8290/3 adenokarsinom (C73.9) 
8290/0 adenom (C73.9) 
8290/3 karsinom (C73.9) 
8290/0 tümör (C73.9) 

8742/3 Hutchinson melanotik çil “freckle”, 
malign melanom içinde (C44._) 

8742/2 Hutchinson melanotik çil “ freckle”, NOS 
(C44._) 

8336/0 Hiyalinize trabeküler adenom (C73.9) 
 
 

İ 
İdiyopatik “nedeni belli olmayan” 

9961/3 miyelofibrozis, kronik 
9962/3 trombositemi (C42.1) 
9962/3 trombositemi, hemorajik (C42.1) 

C18.0 İleoçekal bileşke “junction” 
C18.0 İleoçekal kapak “valve” 
C77.2 İleokolik lenf düğümü “node” 
C17.2 İleum (ileoçekal kapak dışında C18.0) 

C17.9 İnce barsak “small bowel”, NOS 

İlyak “iliac” 
C49.5 arter 
C77.5 lenf düğümü “node” 
C49.5 ven “vein” 

 
C49.4 İlyopsoas “iliopsoas” kası 
C41.4 İlyum “ilium” 

 
9767/1 İmmunoblastik lenfadenopati (IBL) [obs] 
9080/3 İmmatür teratom, malign 
9080/3 İmmatür teratom, NOS 
9684/3 İmmunoblastik sarkom [obs] 
9671/3 İmmunositoma [obs] 
9769/1 İmmunoglobulin depolama hastalığı 

 
İmmunoproliferatif 

9766/1 anjiyosentrik lezyon 
9760/3 hastalık, NOS 
9764/3 hastalık, ince barsak (C17._) 
9766/1 lezyon, anjiyosentrik 
9764/3 ince barsak hastalığı (C17._) 

 
8591/1 İnkomplet diferansiye seks cord 

gonadal stromal tümör 
9757/3 “Indetermine” “belirlenemeyen” 

dendritik hücreli tümör 
8254/3 “indetermine” “belirlenemeyen” tip 

bronkiyolo-alveolar karsinom(C34._) 
9741/1 “İndolent” “sessiz” mastositoz 

9741/1 “İndolent” “sessiz” sitemik mastositoz 
9412/1 Çocukluk çağı, dezmoplastik astrositomu 

 
İnce barsak “small intestine” 

C17.9 NOS 
C17.0 duodenum “12 parmak barsağı” 
C17.2 ileum “ince barsak” ( ileoçekal kapak 

dışında C18.0) 
C17.9 ince barsak “small bowel”, NOS 
C17.1 “jejunum” ince barsak 
C17.3 Meckel divertikülü (neoplazm yeri) 

 
9764/3 İnce barsak immunoproliferatif 

hastalığı (C17._) 
 

İndiferansiye “Undiferentiated” 
8020/3 karsinom, NOS 
9512/3 retinoblastom (C69.2) 
8805/3 sarkom 
9082/3 teratom, malign 

 
-----/-4 İndiferansiye “Undiferentiated” (bkz. 

derecelendirme kodu, bölüm 4.3.4) 
 

İnfantil 
9412/1 astrositom, dezmoplastik (C71._) 
9071/3 embriyonel karsinom 
8814/3 fibrosarkom 
9412/1 gangliogliyom, dezmoplastik 
9131/0 hemanjiyom 
8824/1  miyofibromatozis 

 
İnferiyor “alt, aşağı” 

C77.5 epigastrik lenf düğümü “node” 
C77.2 mezanterik lenf düğümü “node” 
C49.4  vena kava “VCI” 

 
İnfiltre “infiltratif” 

8856/0 anjiyolipom 
8503/3 ve papiller adenokarsinom (C50._) 

 
Bazal hücreli karsinom 

8092/3 NOS (C44._) 
8092/3 non-skleroze (C44._) 
8092/3 skleroze (C44._) 

 
Duktus “duktal” 

8500/3 adenokarsinom (C50._) 
8541/3 karsinom ve Paget hastalığı, 

meme (C50._) 
8500/3 karsinom (C50._) 
8523/3 mikst diğer karsinom tipleri ile (C50._) 
8523/3 ve kolloid karsinom (C50._) 
8523/3 ve kribriform karsinom (C50._) 
8522/3 ve lobüler karsinom (C50._) 
8522/3 ve lobüler karsinom in situ (C50._) 
8523/3 ve müsinöz karsinom (C50._) 
8523/3 ve tübüler karsinom (C50._) 

 
8521/3 duktüler karsinom 
8856/0 lipom 
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Lobüler 

8522/3 karsinom ve duktal karsinom 
in situ (C50._) 

8520/3 karsinom, NOS (C50._) 
8524/3 mikst diğer karsinom tipleri ile 

(C50._) 

8503/3 papiller adenokarsinom C49.5 
yağlı “fatty” doku 

-------- İnflitratif fasitis (bkz.SNOMED) 

İnfamatuar 
8530/3 adenokarsinom (C50._) 
8530/3 karsinom (C50._) 
8851/3 liposarkom 
8825/1 miyofibroblastik tümör 
-------- polip (bkz. SNOMED) 
-------- psödotümör (bkz. SNOMED) 

 
C77.3 İnfraklaviküler lenf düğümü “node” 

 
İnfraklaviküler bölge 

C76.1 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.3 NOS (sarkom, lipom) 
C49.3 adipöz doku 
C44.5 deri 
C49.3 fibröz doku 
C49.3 konnektif bağ doku 
C77.3 lenf düğümü 
C47.3 otonom sinir sistemi 
C47.3 periferik sinir 
C49.3 subkutanöz doku 
C49.3 yağlı “fatty” doku 
C49.3 yumuşak doku “soft tissue” 

 
C71.7 İnfratentoriyal beyin, NOS (bkz. beyin) 
C77.4 İnguinal lenf düğümü 

İnguinal bölge 
C76.3 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.5 NOS (sarkom, lipom) 
C49.5 adipöz doku 
C44.5 deri 
C49.5 fibröz doku 
C49.5 konnektif bağ doku 
C77.4 lenf düğümü 
C47.5 otonom sinir sistemi 
C47.5 periferik sinir 
C49.5 subkutanöz doku 
C49.5 yumuşak doku 

 
C62.0 İnmemiş testis “undescended testis” 

(neoplazmın yeri) 
 

İç “Inner” 
C44.1 kantus 
C30.1 kulak “ear” 
C50.8 meme 

İç yüzey, dudak “inner aspect of lip” 
C00.5 NOS 
C00.4 alt 
C00.3 üst 

C41.4 İnnominat “adsız” kemik 
C77.1 İnnominat lenf düğümü 

 
-----/2 In situ (bkz. davranış kod, bölüm 4.3.3) 

In situ (bkz. kodlama rehberi, bölüm 4.3.2) 
Adenokarsinom 

8140/2 NOS 
8210/2 adenomatöz polip de 
8210/2 bir polip de, NOS 
8210/2 polipoid adenom da 
8210/2 tübüler adenom da 
8263/2 tübülovillöz adenom da 
8261/2  villöz adenom da 

Karsinom 
8010/2 NOS 
8210/2 adenomatöz polip de 
8070/2 epidermoid, NOS 
8210/2 polip de, NOS 

8201/2 kribriform karsinom (C50._) 

Duktal karsinom 
8500/2 NOS (C50._) 
8522/3 ve infiltre lobüler karsinom (C50._) 
8501/2 komedo tip (C50._) 
8201/2 kribriform tip (C50._) 
8507/2 mikropapiller (C50._) 
8503/2 papiller (C50._) 
8230/2 solid tip (C50._) 

8070/2 epidermoid karsinom, NOS 
8076/2 epidermoid karsinom, kuşkulu 

stromal invazyon içeren 

Lobüler karsinom 
8520/2 NOS (C50._) 
8522/3 ve infiltre duktus (C50._) 
8522/2 ve intraduktal karsinom (C50._) 

8720/2 melanom 
8050/2 papiller karsinom 
8052/2 papiller skuamöz hücreli karsinom 

Skuamöz hücreli karsinom 
8070/2 NOS 
8052/2 papiller 
8076/2   kuşkulu stromal invazyon içeren 

8120/2  transisyonel hücreli karsinom 

C71.0 İnsula “adacık” 

8337/3 İnsular “adacık” karsinom (C73.9) 
8151/3 İnsülinoma, malign (C25._) 
8151/0 İnsülinoma, NOS (C25._) 
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İnterkostal 
C77.1 lenf düğümü 
C49.3 kas 
C47.3 sinir 

 
9757/3  “İnterdigitating” “dendritik” hücreli 

sarkom 
9757/3  “İnterdigitating” “dendritik” hücreli 

sarkom 
 

İntermediyer 
8044/3 hücre, küçük hücreli karsinom 
8453/0 displazi, intraduktal papiller- 

müsinöz tümör içeren (C25._) 
8470/0 displazi, müsinöz kistik tümör içeren 

(C25._) 
8503/0 “grade” neoplazm, intrakistik papiller 

neoplazm içeren (C23.9) 
8503/0 “grade” neoplazm, intraduktal papiller 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 
9083/3 malign teratom 
8761/1  ve dev konjenital nevüs (C44._) 

 
İntermediyer diferansiyasyon 

9362/3 pineal parenkimal tümör (C75.3) 
8631/1 Sertoli-Leydig hücreli tümör 
8634/1 Sertoli-Leydig hücreli tümör, 

heterolog elementler içeren 
 

-----/-2 İntermediyer diferansiyasyon (bkz. 
derece kodu, bölüm 4.3.4) 

8470/0 İntermediyer derece “grade” displazi, 
müsinöz kistik neoplazm içeren (C25._) 

8470/0 İntermediyer derece intraepitelyal 
neoplazm, müsinöz kistik neoplazm 
içeren (C22._) 

 
İnternal “iç” “içsel” 

C30.0 burun 
C00.5 dudak, NOS 
C71.0 kapsula interna 
C53.0 kemik “os” 
C49.3 meme arteri 
C67.5 uretral orifis 
C06.0 yanak 

 
-------- İnternal endometrioz (bkz. SNOMED) 

 
İnterstisyel hücreli tümör 

8650/1 NOS 
8650/0 benign 
8650/3 malign 
8966/0 renomedüller (C64.9) 

C41.2 İntervertebral disk 
 

İntestinal 
9764/3 ince “barsak”, immunoproliferatif 

hastalık (C17._) 
8144/3 tip adenokarsinom (C16._) 

8144/3 tip karsinom (C16._) 
 

C77.2 İntestinal lenf düğümü 
C26.0 İntestinal traktüs, NOS 

 
“İntestine” barsak 

C26.0 NOS 
C18.9 kalın “barsak” (rektum dışında, NOS 

C20.9 ve rektosigmoid bileşke 
“junction” C19.9) 

C17.9 ince “barsak”, NOS 
 

C77.2 İntra-abdominal lenf düğümü 
C76.2 İntra-abdominal bölge, NOS 

 
9011/0 İntrakanaliküler fibroadenom (C50._) 
9195/3 İntrakortikal osteosarkom (C40._, C41._) 

 
İntrakraniyal 

C70.0 araknoid 
C70.0 meninksler 
C71.9  bölge “site” 

 
İntrakistik 

8504/2 karsinom, noninflitre 
8504/3 karsinom, NOS 
8504/3 karsinom, papiller 

 
Papiller 

8504/3 adenokarsinom 
8504/0 adenom 
8503/2 tümör, yüksek derece displazi 

içeren (C23.9) 
8503/2 tümör, yüksek derece 

intraepitelyal neoplazm içeren (C23.9) 
 

Papiller neoplazm 
8504/3 karsinom 
8503/3 invaziv karsinom ilişkili (C23.9) 
8503/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C23.9) 
8503/0 orta derecede intraepitelyal 

neoplazm içeren (C23.9) 
8503/0 hafif derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C23.9) 

8504/0 papilloma 
 

8750/0  İntradermal nevüs (C44._) 
 

İntraduktal 
Adenokarsinom 

8500/2 noninfiltre, NOS 
8503/2 noninfiltre papiller (C50._) 
8503/2 papiller, noninfiltre (C50._) 
8503/2 papiller, NOS (C50._) 
8503/3 papiller, invazyon içeren (C50._) 

8522/3 ve lobüler karsinom (C50._) 
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Karsinom 

8500/2 NOS (C50._) 
8507/2 klinging “clinging” (C50._) 
8507/2 mikropapiller (C50._) 
8500/2 noninfiltre, NOS 
8503/2 noninfiltre, papiller (C50._) 
8230/2 solid tip 
8522/2 ve lobüler karsinom in situ (C50._) 
8543/3 ve Paget hastalığı, meme (C50._) 
8503/2 neoplazm, tübüler-papiller, yüksek 

derece 
8503/0 neoplazm, tübüler-papiller, düşük 

derece 

Papiller 
8503/2 karsinom, NOS (C50._) 
8503/2 tümör, yüksek derece displazi 

içeren 
8503/2 tümör, yüksek derece 

intraepitelyal neoplazm içeren 
 

Papiller adenokarsinom 
8503/2 NOS (C50._) 
8503/3 invazyon içeren (C50._) 
8503/2  noninfiltre (C50._) 

Papiller-müsinöz 
8453/0 adenom (C25._) 
8453/3 karsinom, invaziv (C25._) 
8453/2 karsinom, non-invaziv (C25._) 
8453/0 tümör, düşük derece displazi içeren 
8453/0 tümör, orta düzeyde displazi 

içeren (C25._) 

Papiller-müsinöz neoplazm 
8453/0 düşük derece displazi içeren (C25._) 
8453/3 invaziv karsinom eşliğinde 
8453/0 orta düzeyde displazi içeren C25._) 
8453/2  yüksek derece displazi içeren 

 
Papiller neoplazm 

8503/0 NOS 
8503/3 invaziv karsinom eşliğinde 
8503/2 yüksek derece displazi içeren 
8503/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm içeren 
8503/0 orta derecee neoplazım içeren 

(C22._, C24.0) 
8503/0 hafif derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 

8503/0 papillom 
8505/0 papillomatozis, difüz 
8505/0 papillomatozis, NOS 
8503/2 tübüler-papiller neoplazm, yüksek 

derece 
8503/0 tübüler-papiller neoplazm, düşük 

“hafif” derece 

İntraepidermal 
8096/0 Jadassohn epitelyoma’sı (C44._) 
8070/2 karsinom, NOS 

8740/0 nevüs (C44._) 
8081/2 skuamöz hücreli karsinom, Bowen 

tip (C44._) 
 

8010/2 İntraepitelyal karsinom, NOS 
 

İntraepitelyal neoplazm 
8077/0 anal, hafif derece (C21.1) 

 
Biliyer “safra” 

8148/2 derece 3 (BilIN-3) 
8148/0 düşük derece “low grade” 
8148/2 yüksek derece “high grade” 

 
8148/2 “flat” yassı, yüksek derece    
8148/2 özofageal, yüksek derece (C15._) 
8077/0 servikal “cervix”, hafif derece (C53._) 

 
Glandüler 

8148/0 derece “grade” I 
8148/0 derece “grade” II 
8148/2 derece “grade” III 
8148/0 düşük derece “low grade” 
8148/2 “flat” yassı, yüksek derece (C24.1) 
8148/2 özofageal, yüksek derece (C15._) 
8148/2 yüksek derece “high grade” 

 
8148/2 derece “grade” 3 biliary (BilIN-3) 

”biliary intraeithelial neoplasia high 
grade” 

8148/2 yüksek derece, biliyer “safra” 
 

Düşük derece “low grade” 
8077/0 anal (C21.1) 
8148/0 biliyer “safra” 
8077/0  servikal “cervix” (C53._) 

 
Müsinöz kistik neoplazm 

8470/2 yüksek derece “high grade” 
içeren (C22._) 

8470/0 orta derece “intermediate” içeren 
(C22._) 

8470/0 düşük derece “low grade” içeren 
(C22._) 

Papiller neoplazm 
8503/2 intrasistik, yüksek derece içeren 

(C23.9) 
8503/0 intrasistik, orta “intermediate” 

derece içeren (C23.9) “safra 
kesesi” 

8503/2 intraduktal, yüksek derece içeren 
8503/0 intraduktal, düşük derece içeren 

(C22._,C24.0) 
8503/0 intraglandüler, düşük derece 

içeren (C22.1, C24.0) 
Skuamöz “yassı hücreli” 

8077/2 özofageal, yüksek derece (C15._) 
8077/0 özofageal, düşük derece (C15._) 
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8077/0 derece I 
8077/0 derece II 
8077/0 düşük derece “low grade” 
8077/0 düşük derece özofageal (C15._) 
8077/2 yüksek derece 
8077/2 yüksek derece, özofageal (C15._) 

8503/2 tümör, intrasistik papiller, yüksek 
derece içeren (C23.9) 

8500/2 İntraepitelyal neoplazm 3, duktal (C50._) 

İntraepitelyal neoplazm, derece III 
8077/2 anal (C21.1) 
8148/2 glandüler 
8148/2 prostatik (C61.9) 
8077/2 servikal (C53._) 
8077/2 skuamöz 
8077/2 vajinal (C52._) 
8077/2 vulvar (C51._) 

 
-----/2 İntraepitelyal (bkz. davranış kodu, 

bölüm 4.3.3) 
8070/2 İntraepitelyal skuamöz hücreli karsinom 
8503/0 İntraglandüler papiller neoplazm düşük 

derece intraepitelyal neoplazm içeren 
(C22.1, C24.0) 

C22.1 İntrahepatik safra duktusu 

9132/0 İntramusküler hemanjiyom 
8856/0 İntramusküler lipom 
9571/0 İntranöral perinöriyom “perineurioma” 

C69.4 İntraoküler 

İntraossöz 
9270/3 karsinom, primer (C41.1) 
9187/3 osteosarkom, düşük derece (C40._, 

C41._) 
9187/3 osteosarkom, iyi diferansiye 

(C40._, C41._) 

C77.5 İntrapelvik lenf düğümü 
C77.1 İntratorasik lenf düğümü 
C76.1 İntratorasik bölge, NOS 

9064/2 İntratübüler germ hücreli neoplazm (C62._) 
9064/2 İntratübüler malign germ hücreli (C62._) 
9133/3 İntravasküler bronşiyal alveoler tümör 

(C34._) [obs] 
8890/1 İntravasküler leyomiyomatozis 

C32.0 İntrinsik larinks “gırtlak” 
8503/3 İnvazyon, intraduktal papiller 

adenokarsinom içeren (C50._) 
İnvaziv 

8821/1 fibrom 
9100/1 hidatidiform mol (C58.9) 
8453/3 intraduktal papiller-müsinöz 

karsinom (C25._) 
9100/1 mol, NOS (C58.9) 

İnvaziv karsinom 
8503/3 intrasistik papiller tümör ilişkili 

(C23.9) “safra kesesi” 
8453/3 intraduktal papiller-müsinöz 

neoplazm ilişkili 

8503/3 intraduktal papiller neoplazm ilişkili 

İnvaziv karsinom ilişkili 
8503/3 intrakistik papiller neoplazm 
8453/3 intraduktal papiller-müsinöz 

neoplazm 
8503/3 intraduktal papiller neoplazm 
8470/3 müsinöz kistik neoplazm (C25._) 
8470/3 müsinöz kistik tümör (C25._) 

İnverted 
-------- folliküler keratozis (bkz. SNOMED) 
8053/0 papillom, skuamöz hücreli 
8121/1 Schneiderian papillom (C30.0, C31._) 
8121/0 transizyonel hücreli papillom, benign 
8121/1 transizyonel hücreli papillom, NOS 
8121/1 transizyonel papillom, NOS 
9160/0 İnvolüsyon gösteren nevüs (C44._)[obs] 
C69.4 İris 
C76.3 İskiyorektal “iskiyoanal” fossa “çukur” 
C41.4 İskiyum 
C25.4 Langerhans adaları “adacıkları” 
C71.0 Reil adası “insula” 

9986/3 izole “del”(5q), miyelodisplastik 
sendrom içeren 

C54.0 İstmus uteri “uterus boynu” 
 

İskelet kası 
C49.9 NOS 
C49.4 abdominal duvar “karın duvarı” 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.0 baş, kafa “head” 
C49.2 başparmak, ayak “toe” 
C49.1 başparmak, el “thumb” 
C49.0 boyun “neck” 
C49.6 böğür, yan “flank” 
C49.1 el “hand” 
C49.3 göğüs duvarı “chest wall” 
C49.3 göğüs duvarı “thoracic wall” 
C49.6 gövde, vücut “trunk”, NOS 
C49.5 kalça, gluteal bölge, “buttock” 
C49.1 kol “arm” 
C49.1 omuz “shoulder” 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.1 parmak “finger” 
C49.5 perine “perineum” 
C49.5 sakrokoksigeal bölge 
C49.6 sırt “back” 
C49.0 skalp, saçlı deri 
C49.3 toraks “thorax” 
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C49.2 uyluk “thigh” 
C49.0 yüz “face” 

 
C41.9 İskelet kemiği 

İyi diferansiye 
8240/3 karsinom, nöroendokrin    8331/3
 folliküler adenokarsinom (C73.9) 
8331/3 folliküler karsinom (C73.9) 

 
-----/-1 İyi diferansiye 

(bkz. derecelendirme kodu, bölüm 4.3.4) 
 
 
 

J 
Jadassohn “Jadassohn J, 1895”    

8780/0 “blue” “mavi” nevüs “ben” (C44._) 
8096/0 intraepidermal epitelyoma (C44._) 
-------- nevüs sebasöz “ sebase nevüs” 

(bkz. SNOMED) 

C17.1 Jejunum “ince barsak 2/5 üst bölüm- 
jejunum, 3/5 alt bölüm-ileum.” 

8480/3 Jelatinöz adenokarsinom [obs] 
8480/3 Jelatinöz karsinom [obs] 
8824/1 Jeneralize fibromatozis, konjenital 
9751/3 Jeneralize Langerhans hücreli 

histiyositoz [obs] 
 

-------- Jessner, benign lenfositik inflitrasyonu 
“Jessner M, 1953” (bkz. SNOMED) 

9275/0 Jigantiform sementom (C41._) 

8632/1 Jinandroblastom (C56.9) 
-------- Jinekomasti (bkz. SNOMED) 

 
Jinjiva “Gingiva” 

C03.9 NOS 
C03.1 alt 
C03.1 mandibüler 
C03.0 maksiller 
C03.0 üst 

 
-------- Jinjival “gingival” kist, NOS (bkz. 

SNOMED) 
-------- Jinjival “gingival” kist, odontogenik 

(bkz. SNOMED) 
 

8690/1 Juguler tümör, glomus “cisim, yumak”, 
“paragangliyom”, NOS (C75.5) 

C77.0 Juguler lenf düğümü 

8690/1 Juguler paragangliyom (C75.5) 
8690/1 Jugulotimpanik paragangliyom (C75.5) 

 
“Junction” bileşke 

C21.8 anorektal 
C16.0 kardioözofageal 

C18.0 ileoçekal 
C16.0 özofagogastrik 
C16.0 gastroözofageal 
C19.9 pelvirektal 
C65.9 pelviureterik 
C19.9 rektosigmoid 
C05.8 sert ve yumuşak damak 
C53.8 serviks, skuamokolumnar 
C05.8 yumuşak ve sert damak 

8740/0 “Junctional” nevüs, NOS (C44._) 
8740/3 “Junctional” nevüs, malign melanom 

içeren (C44._) 

C02.8 “Junctional” dil bölgesi 
C10.8 “Junctional” orofarinks bölgesi 

8740/0 “Junction” nevüs (C44._) 
 

Jukstakortikal 
9221/0 kondrom (C40._, C41._) 
9221/3 kondrosarkom (C40._, C41._) 
9192/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
8361/0 Jukstaglomerüler tümör “JCT, JGCT” 

“reninoma” (C64.9) 
 

Jüvenil 
9160/0 anjiyofibrom 
-------- aponörotik fibrom (bkz. SNOMED) 
9421/1 astrositom (C71._) 
9030/0 fibroadenom (C50._) 
8622/1 granüloza hücreli tümör (C56.9) 
9131/0 hemanjiyom 
8831/0 histiyositom 
8502/3 karsinom, meme (C50._) 
-------- ksantogranülom (bkz. SNOMED 
8770/0 melanom (C44._) 
8770/0 nevüs (C44._) 
-------- polip (bkz. SNOMED) 

 
 
 

K 
C41.3 Kaburga 

 
Kadın, bayan “female” 

C51.9 genital, eksternal “kadın dış genital 
üreme organları” 

C57.9 genital organlar, NOS 
C57.9 genital trakt, NOS 
C57.9 genitoüriner trakt, NOS 

 
C41.0  Kafatası “skull”, NOS 
C41.0 Kafatası “skull”, kemik 

 
8880/0 Kahverengi yağ tümörü “fat tümör” 

 
Kalça “hip” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
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C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C49.2 adipöz doku 
C44.7 deri 
C41.4 eklem 
C49.2 fibröz doku 
C41.4 kemik 
C49.2 konnektif bağ doku 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 subkutanöz doku 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı “sheath” 
C49.2 yağlı “fatty” doku 
C49.2 yumuşak doku 

 
C18.9 Kalın barsak (rektum, NOS C20.9 ve 

rektosigmoid bileşke, C19.9 dışında) 
 

Kalın barsak “bowel” 
C26.0 NOS 
C18.9 kalın “large”, NOS 
C17.9 ince “small”, NOS 

 
C65.9 Kaliks “calyx”, renal “böbrek” 
C65.9 Kaliksler “calyces”, renal “böbrek” 

 
C38.0 Kalp “heart” 

 
Kalsifiye “calcifying” 

9340/0 epitelyal odontojenik tümör (C41._) 
8110/0 Malherbe epiteliyomu (C44._) 
9301/0 odontojenik kist (C41._) 
8642/1 Sertoli hücreli tümör, büyük hücreli 
8975/1 stromal epitelyal tümör, yuvalanmış 

(C22.0) 
8975/1 stromal epitelyal tümör yuvaları 

(C22.0) 
8975/1 stromal tümör, epitel yuvaları(C22.0) 

 
-------- Kalsinozis “calcinosis”, tümöral 

(bkz. SNOMED) 

C41.0 Kalvariyum “calvarium” 

C42.0 Kan 
C49.9 Kan damarı, NOS 

 
Kanal “canal” 

C21.1 anal 
C53.0 endservikal 
C44.2 işitsel “auditory”, dış 
C44.2 işitsel “auditory” “işitme kanalı”,NOS 
C44.2 kulak “auricular”, external 
C44.2 kulak “auricular”, NOS 
C44.2 kulak “ear” 
C16.4 pilor “pyloric” 
C53.0 servikal 

 
8149/0 Kanaliküler adenom 
C22.1 Kanalikulus, safra kanalikülü   
8000/3 Kanser (bkz. kodlama klavuzu, bölüm 4.3.3) 

Kantus “canthus” 
C44.1 NOS 
C44.1 iç, mediyal 
C44.1 dış, lateral 

 
9131/0 Kapiller hemanjiyom 
9171/0 Kapiller lenfanjiyom 

 
9130/1 Kaposiform hemanjiyoendotelyom 
9140/3 Kaposi sarkomu 

 
C71.0 Kapsül, internal, “kapsula interna” 

C22.0  Karaciğer “liver” “hepatis”   

8934/3 Karsinofibrom 

Karsinoid “carcinoid” 
8240/3 NOS 
8244/3 adenokarsinom ve, kombine 
8244/3 adenokarsinom ve, kombine /mikst 
8244/3 adenokarsinom ve, mikst 
8240/3 bronşiyal adenom (C34._) 
8241/3 EC hücreli 
8242/3 ECL hücreli, malign 
8242/1 ECL hücreli, NOS 
8241/3 enterokromafin hücreli 
8242/1 enterokromafin-benzeri hücreli, NOS 
8243/3 goblet hücreli 
8244/3 kombine adenokarsinom ve 
8244/3 kombine/mikst adenokarsinom ve 
8244/3 kompozite 
8244/3 mikst karsinoid-adenokarsinom 
8243/3 müsinöz 
8241/3 serotonin üreten 
9091/1 strumal “aberan tiroid doku” (C56.9) 
9091/1 struma ovarii “ovaryumda tiroid” ve 

(C56.9) 
8245/1 tübüler 

 
Tümör 

8240/3 NOS 
8241/3 arjentafin, malign 
8240/1 arjentafin, NOS 
8249/3 atipik 
8240/1  malign potensiyeli belirsiz 

8240/3 tipik 

Karsinom 
8201/3 NOS 
8201/3 komedo-tip (C18._, C19.9, C20.9) 
8201/3 duktal (C50._) 
8201/2 in situ duktal (C50._) 
8523/3 infiltratif duktal ve (C50._) 
8201/2 in situ (C50._) 
8201/3 komedo-tip adenokarsinom (C18._, 

C19.9, C20.9) 
 

Karsinom (bkz. adenokarsinom) 
8010/3 NOS 
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8010/6 NOS, metastatik 
8150/3 adacık hücreli “islet cell” (C25._) 
8200/3 adenokistik 
8075/3 akantolitik skuamöz hücreli 
8280/3 asidofil (C75.1) 
8281/3 asidofil-bazofil, mikst (C75.1) 
8550/3 asiner 
8550/3 asiner hücreli 
8552/3 asiner-duktal, mikst 
8154/3 asiner-endokrin-duktal, mikst 

 
Adenoid 

8098/3 bazal (C53._) 
8200/3 kistik 
8075/3 skuamöz hücreli 

 
8244/3 adenonöroendokrin, mikst 
8560/3 adenoskuamöz 
8390/3 adneksiyal (C44._) 
8407/3 adneksiyal, mikrokistik (C44._) 
8370/3 adrenal kortikal (C74.0) 
8251/3 alveoler (C34._) 
8250/3 alveoler hücreli (C34._) 
9270/3 ameloblastik (C41._) 
8021/3 anaplastik, NOS 

 
“Associated with” invaziv ilişkili 

8503/3 intrakistik papiller neoplazm 
içeren (C23.9) 

8453/3 intraduktal papiller-müsinöz 
neoplazm içeren 

8503/3 intraduktal papiller neoplazm içeren 
8470/3 müsinöz kistik neoplazm içeren 

(C25._) 
8470/3 müsinöz kistik tümör içeren (C25._) 

8098/3 bazal, adenoid (C53._) 

Bazal hücre 
8090/3 NOS (C44._) 
8092/3 dezmoplastik tip (C44.-) (C44._) 
8093/3 fibroepitelyal (C44.-)._) 
8093/3 fibroepitelyal, Pinkus tür 
8097/3 mikronodüler (C44.-) 
8092/3 morfeik (C44.-) 
8091/3 mültisentirik (C44.-) 
8091/3 mültifokal süperfisyel (C44.-) 
8097/3 nodüler (C44.-) 
8092/3 non-skleroze, infiltre (C44._) 
8090/3 pigmentli (C44.-) 
8092/3 skleroze, infiltre (C44._) 
8091/3 süperfisyel, multifokal (C44._) 

8123/3 bazaloid (C21.1) 
8083/3 bazaloid skuamöz hücreli 
8094/3 bazaloid skuamöz hücreli, mikst 

(C44._) 
8281/3 bazofil-asidofil, mikst (C75.1) 
8300/3 bazofil (C75.1) 
8094/3 bazoskuamöz (C44._) 

8319/3 Bellini duktus “toplayıcı duktus” 
(C64.9) 

8180/3 “bile” safra duktusu ve 
hepatosellüler, mikst (C22.0) 

8160/3 “bile” safra duktusu (C22.1, C24.0) 
8081/2 Bowen tip, intraepidermal skuamöz 

hücreli (C44._) 
8250/3 bronşiyolar (C34._) 

Bronşiyolo-alveoler 
8250/3 NOS (C34._) 
8254/3 “Clara” Klara hücreli ve goblet 

hücreli tip (C34._) 
8252/3 “Clara” Klara hücreli (C34._) 
8253/3 goblet hücreli tip (C34._) 
8254/3 indetermediyer tip (C34._) 
8254/3 mikst müsinöz ve non-müsinöz 

(C34._) 
8253/3 müsinöz (C34._) 
8252/3 non-müsinöz (C34._) 
8254/3 tip II pnömosit ve goblet hücreli 

tip (C34._) 
8252/3  tip II pnömosit (C34._) 

8390/3  deri ekleri (C44._) 

Duktus “kanal” 
8500/3 NOS 
8500/3 hücre 
8319/3 toplayıcı “kollekting”“Bellini” (C64.9) 
8514/3 dezmoplastik tip 
8523/3 invaziv ve kolloid (C50._) 
8523/3 invaziv ve kribriform (C50._) 
8522/3 invaziv ve lobüler karsinom (C50._) 
8522/3 invaziv ve in situ lobüler 

karsinom (C50._) 
8523/3 invaziv ve müsinöz (C50._) 
8541/3 invaziv ve memenin Paget 

hastalığı (C50._) 
8523/3 invaziv ve tübüler (C50._) 
8500/3  invaziv (C50._) 

Duktal 
8500/3 NOS 
8154/3 endokrin-asiner-, mikst 
8522/3 in situ ve inflitratif lobüler (C50._) 
8501/2 in situ, komedo tip (C50._) 
8201/2 in situ, kribriform tip (C50._) 
8507/2 in situ, mikropapiller (C50._) 
8500/2 in situ, NOS (C50._) 
8503/2 in situ, papiller (C50._) 
8230/2 in situ, solid tip (C50._) 
8201/3 kribriform tip (C50._) 
8522/3 ve lobüler (C50._) 

8552/3      duktal-asiner, mikst 
8521/3      duktüler, inflitratif “invaziv” (C50._) 

Embriyonel 
9070/3 NOS 
9071/3 infantil 
9101/3 koriyokarsinom ile kombine 



Alfabetik Dizin

139 139 

Alfabetik Dizin 
 

 

 
 
9072/3 poliembriyonel tip 
9081/3 ve teratom, mikst 

8154/3      endokrin-duktal-asiner 
8380/3      endometrioid, NOS 
8280/3      eozinofil (C75.1) 

Epidermoid 
8070/3 NOS 
8072/3 büyük hücreli, nonkeratinize 
8074/3 iğsi “spindle” hücreli 
8070/2 in situ, NOS 
8076/2 in situ kuşkulu stromal invaziyon 

içeren 
8071/3 keratinize 
8073/3 küçük hücreli, nonkeratinize 
8052/3 papiller 
8560/3 ve adenokarsinom, mikst 
8051/3 verriköz 
8562/3 epitelyal-miyoepitelyal 
8171/3 fibrolamellar hepatosellüler (C22.0) 

 
Folliküler 

8330/3 NOS (C73.9) 
8335/3 enkapsüle (C73.9) 
8331/3 iyi diferansiye (C73.9) 
8335/3 minimal invaziv (C73.9) 
8332/3 moderate “orta” diferansiye (C73.9) 
8290/3 oksifilik kücreli (C73.9) 
8332/3 trabeküler (C73.9) 
8340/3 ve papiller (C73.9) 
8015/3      camsı “glassy” hücreli 
8031/3      dev hücreli “giant cell” 
8030/3     dev hücreli “giant cell” ve         

iğsi hücreli “spindle cell” 
8346/3      folliküler-medüller, mikst(C73.9)  
8315/3      glikojen-zengin (C50._) 
8320/3      granüler hücreli 
8620/3      granuloza hücreli (C56.9) 
8172/3      hepatik, skleroze (C22.0) 
8480/3      jelatinöz [obs] 

 
Hepatosellüler 

8170/3 NOS (C22.0) 
8174/3 saydam “clear” hücreli tip (C22.0) 
8171/3 fibrolamellar (C22.0) 
8173/3 iğsi hücreli “spindle cell” varyant (C22.0) 
8175/3 pleomorfik tip (C22.0) 
8173/3 sarkomatoid (C22.0) 
8172/3 skiröz (C22.0) 
8180/3 ve safra duktusu, mikst (C22.0) 
8180/3 ve kolanjiyokarsinom, kombine (C22.0) 

 
8575/3 hepatoid 
8210/3 adenomatöz polip de “içinde” 
8290/3 Hurthle hücreli (C73.9) 
9071/3 infantil, embriyonel 
8210/3 polip de “içinde”, NOS 

İnvaziv “infiltratif” duktal 
8500/3 NOS (C50._) 
8523/3 mikst diğer tipler ile (C50._) 
8523/3 ve kolloid (C50._) 
8523/3 ve kribriform (C50._) 
8522/3 ve lobüler (C50._) 
8522/3 ve in situ lobüler (C50._) 
8523/3 ve müsinöz (C50._) 
8541/3 ve meme Paget hastalığı (C50._) 
8523/3 ve tübüler (C50._) 

8521/3 invaziv “infiltratif” duktüler (C50._) 
İnvaziv lobüler 

8520/3 NOS (C50._) 
8522/3 ve in situ duktal karsinom (C50._) 
8524/3 mikst diğer tipler ile (C50._) 

8530/3 inflammatuvar (C50._)   
8941/3 pleomorfik adenom da “içinde” 

(C07._,C08._) 

İn situ 
8010/2 NOS 
8522/3 duktal ve inflitratif lobüler (C50._) 
8070/2 epidermoid, NOS 
8076/2 epidermoid, ile kuşkulu stromal 

invazyon 
8210/2 adenomatöz polip de “içinde” 
8210/2 polip de “içinde”, NOS 
8522/2 lobüler ve intraduktal (C50._) 
8522/3 lobüler karsinom ve infiltratif 

duktal (C50._) 
8520/2 lobüler, NOS (C50._) 
8050/2 papiller 
8120/2 ürotelyal (C67._) 

 
8145/3 diffüz tip (C16._) 
8337/3 insular “ada, adacık” (C73.9) 
8144/3 intestinal tip (C16._) 
8504/2 intrakistik, non-invaziv 
8504/3 intrakistik, NOS 
8504/3 intrakistik, papiller 

 
İntraduktal 

8500/2 NOS 
8507/2 klinging “clinging” (C50._) 
8507/2 mikropapiller (C50._) 
8500/2 non-infiltratif, NOS 
8503/2 non-infiltratif, papiller (C50._) 
8503/2 papiller, non-infiltratif (C50._) 
8503/2 papiller, NOS (C50._) 
8230/2 solid tip 
8522/3 ve lobüler (C50._) 
8522/2 ve in situ lobüler (C50._) 
8543/3 ve meme Paget hastalığı (C50._) 

 
8150/3 “islet cell” adacık hücreli (C25._) 
8070/2 intraepidermal, NOS 
8081/2 intraepidermal skuamöz hücreli, Bowen 

tip (C44._) 
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8010/2 intraepitelyal, NOS 
8070/2 intraepitelyal skuamöz hücreli 
9270/3 intraosseöz, primer “birincil” (C41.1) 
8502/3 jüvenil, meme (C50._) 

 
Büyük hücreli “large cell” 

8012/3 NOS 
8072/3 epidermoid, non-keratinize 
8013/3 nöroendokrin 
8071/3 skuamöz hücreli, keratinize 
8072/3 skuamöz hücreli, nonkeratine, 

NOS 
8014/3 rabdoid fenotip eşliğinde 

 
8045/3 büyük hücreli-küçük hücreli, 

kombine (C34._) 
8170/3 karaciğer hücreli (C22.0) 
8314/3 lipid-zengin (C50._) 

 
Lobüler 

8520/3 NOS (C50._) 
8522/3 invaziv ve in situ duktal (C50._) 
8520/3 invaziv (C50._) 
8522/3 in situ ve invaziv duktal (C50._) 
8522/2 in situ ve intraduktal (C50._) 
8520/2 in situ (C50._) 
8520/2 non-invaziv (C50._) 
8522/3 ve duktal (C50._) 
8522/3 ve invaziv duktal (C50._) 
8522/3 ve intraduktal (C50._) 

 
 
 

8110/3 matrikal (C44._) “pilomatriksoma” 
 

Medüller 
8510/3 NOS 
8513/3 atipik (C50._) 
8345/3 amiloid stroma içeren C73.9) 
8512/3 lenfoid stroma içeren 
8346/3 medüller-folliküler mikst (C73.9) 
8347/3 medüller-papiller, mikst (C73.9) 
8247/3 Merkel hücreli (C44._) 
8575/3 metaplastik, NOS 
8010/6 metastatik, NOS 
8490/6 metastatik taşlı yüzük hücreli 
8095/3 metatipik (C44._) 
8407/3 mikrokistik adneksiyal (C44._) 
8076/3  mikroinvaziv skuamöz hücreli 

 
Mikropapiller 

8265/3 NOS (C18._, C19.9, C20.9) 
8507/2 intraduktal (C50._) 
8460/3 seröz (C56.9) 
8131/3  transizyonel hücreli (C67._) 

 
Mikst 

8552/3 asiner-duktal 
8154/3 asiner-endokrin (C25._) 

8154/3 asiner-endokrin -duktal 
8560/3 adenokarsinom ve epidermoid 
8560/3 adenokarsinom ve skuamöz h 
8244/3 adenonöroendokrin 
8094/3 bazal-skuamöz hücreli (C44._) 
8552/3 duktal-asiner 
8154/3 duktal-asiner -endokrin 
8154/3 duktal-endokrin (C25._) 
8154/3 endokrin-duktal-asiner 
8346/3 folliküler-medüller (C73.9) 
8180/3 hepatoselluler ve safra duktusu (22.0) 
8523/3 invaziv duktal, diğer tipleri içeren, 

(C50._) 
8524/3 invaziv lobüler, diğer tipleri ile (C50._) 
8045/3 küçük hücreli “small cell” 
8346/3 medüller-folliküler (C73.9) 
8347/3 medüller-papiller (C73.9) 
8347/3 papiller-medüller (C73.9) 

 
8982/3 miyoepitelyal 
8562/3 miyoepitelyal-epitelyal 
8480/3 müsinöz 
8523/3 müsinöz ve invaziv duktal(C50._) 
8481/3 müsin-üreten 
8481/3 müsin-salgılayan 
8430/3 mukoepidermoid 
8480/3 mukoid 
8480/3 müköz 
8091/3 multisentrik bazal hücreli (C44._) 
8091/3 multifokal süperfisyel bazal hücreli 

(C44._) 
skuamöz hüc. ve adenokarsinom 

 
Nöroendokrin 

8246/3 NOS 
8013/3 büyük hücreli “large cell” 
8240/3 düşük derceli “low grade” 
8249/3 orta derece “moderate” 

diferansiye 
8247/3 primer “birincil” kutanöz (C44._) 
8240/3 iyi diferansiye 

 
8350/3 nonenkapsüle skleroze (C73.9) 

 
Non-invaziv 

8504/2 intrakistik 
8500/2 intraduktal, NOS 
8503/2 intraduktal papiller (C50._) 
8520/2 lobüler (C.50_) 

 
8523/3 diğer tipler, inflitratif duktal mikst 

içeren (C50._) 
8524/3 diğer tipler, inflitratif lobüler mikst 

içeren (C50._) 
8130/2 non-invaziv, papiller transizyonel 

hücreli (C67._) 
8130/2 non-invaziv, papiller ürotelyal (C67._)  
8046/3  “non-small cell” küçük hücreli dışı” (C34._) 
9270/3 odontojenik (C41._) 
8290/3 onkositik 

8082/3 lenfoepitelyal 8560/3 
8082/3 lenfoepitelyoma-benzeri “like”  
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8163/3 pankreatobiliyer-tip 
8042/3 yulaf hücreli “oat cell” (C34._) 

 
Papiller 

8050/3 NOS 
8350/3 diffüz skleroze (C73.9) 
8343/3 enkapsüle “Lindsay tm.” (C73.9) 
8052/3 epidermoid 
8340/3 folliküler varyant (C73.9) 
8050/2 in situ 
8504/3 intrakistik 
8503/2 intraduktal, non-infiltratif (C50._) 
8503/2 intraduktal, NOS (C50._) 
8344/3 kolumnar hücreli (C73.9) 
8342/3 oksifilik hücreli (C73.9) 
8260/3 renal hücreli (C64.9) 
8461/3 seröz, primer, periton (C48.1) 
8461/3 seröz yüzey (C56.9) 
8340/3 ve follikuler (C73.9) 

 
Skuamöz hücreli 

8052/3 NOS 
8052/2 in situ 
8052/2 non-invasiv 

 
8344/3 “tall”, uzun, yüksek hücreli 

(C73.9) 
8260/3 tiroid (C73.9) 
8130/3 transizyonel cell (C67._) 
8130/2 transizyonel hücreli 

non-invaziv (C67.) 
8130/3 ürotelyal (C67._) 
8130/2 ürotelyal, non-invaziv (C67._) 

 
8347/3 papiller-medüller, mikst (C73.9) 
8453/2 papiller-müsinöz, intraduktal, non- 

invaziv (C25._) 
8345/3 parafolliküler hücre “C hüc.” (C73.9) 
8214/3 pariyetal hücre (C16._) 
8090/3 pigmentli bazal hücre (C44._) 
8110/3 pilomatriks (C44._) 
8272/3 pituitar, NOS (C75.1) 
8022/3 pleomorfik 
8034/3 poligonal hücreler 
8490/3 “poorly” zayıf koheziv 
9270/3 “primer” birincil intraosseöz karsinom 

(C41.1) 
8461/3 “primer” birincil seröz papiller, 

periton (C48.1) 
8075/3 psödoglandüler skuamöz hücre 
8033/3 psödosarkomatöz 

Renal “böbrek” hücreli 
8312/3 NOS (C64.9) 
8317/3 kromofob tip (C64.9) 
8316/3 kist ile birlikte (C64.9) 
8260/3 papiller (C64.9) 
8318/3 sarkomatoid (C64.9) 
8318/3 “spindle” iğsi hücreli (C64.9) 

8317/3 renal, kromofob hücreli (C64.9) 
8319/3 renal, toplayıcı duktus tip (C64.9) 
8041/3 reserv hücre 
8033/3 sarkomatoid 
8318/3 sarkomatoid renal hücreli (C64.9) 
8041/3 yuvarlak hücre 

8121/3 Schneiderian (C30.0, C31._) 
8121/3 silindirik hücreli (C30.0, C31._) 
8141/3 skiröz 
8350/3 skleroze, nonenkapsüler (C73.9) 
8407/3 skleroze ter bezi duktusu (C44._) 
8410/3 sebase (C44._) 
8010/6 sekonder “ikincil” 
8502/3 sekretuar, meme (C50._) 

Seröz 
8441/3 NOS 
8461/3 papiller, primer “birincil”, periton 

(C48.1) 
8461/3 yüzey papiller (C56.9) 

8640/3 Sertoli hücreli (C62._) 8589/3
  timus-benzeri diferansiyasyon 

“farklılaşma” gösteren 
8589/3 timus benzeri element içeren 
8490/3 taşlı yüzük hücreli 

“taşlı yüzük hücreli” “signet ring cell” 
8490/6 taşlı yüzük hücreli, metastatik 

karsinom “Krukenberg tümörü” 
8231/3 simpleks “basit” 

“Small cell” küçük hücreli 
8041/3 NOS 
8043/3 iğsi “füziform” hücre 
8044/3 intermediyer hücre 
8041/3 nöroendokrin 
8073/3 skuamöz hücre, nonkeratinize 

8045/3 “small” küçük hücreli-büyük hücreli, 
kombine (C34._) 

Solid 
8230/3 NOS 
8230/3 müsin formasyonu içeren 
8452/3 psödopapiller (C25._) 

“Spindle” iğsi hücre 
8032/3 NOS 
8318/3 renal hücreli (C64.9) 
8030/3  ve dev hücreli 

8070/3 skuamöz 

Skuamöz hücreli 
8070/3 NOS 
8070/6 NOS, metastatik 
8075/3 adenoid 
8075/3 akantolitik 
8083/3 bazaloid 
8071/3 büyük hücreli, keratinize 
8072/3 büyük hücreli, nonkeratinize,NOS 
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8078/3 “horn” keratin formasyonu içeren 
8074/3 iğsi hücreli “spindle cell” 
8070/2 in situ, NOS 
8076/2 in situ, kuşkulu stromal invazyon 

ile “içeren” 
8081/2 intraepidermal, Bowen tip(C44._) 
8070/2 intraepitelyal 
8071/3 keratinize, NOS 
8073/3 küçük hücreli, nonkeratinize 
8070/6 metastatik, NOS 
8076/3 mikroinvaziv 
8072/3 nonkeratinize, NOS 
8052/3 papiller 
8052/2 papiller, non-invaziv 
8075/3 psödoglandüler 
8074/3 sarkomatoid 
8084/3 saydam hücreli “clear cell” tip 
8407/3 ter bezi “sweat gland”, duktusu 

skleroze 
8051/3 verriköz (C44._) 

8407/3 siringomatöz (C44._)  

8400/3  ter bezi “sweat gland”(C44._)                
8586/3 timik, NOS (C37.9) 
8585/3 timik, iyi diferansiye (C37.9) 
8190/3 trabeküler 
8120/3 transizyonel 

Transizyonel hücre 
8120/3 NOS 
8122/3 iğsi “spindle” hücreli 
8120/2 in situ 
8131/3 mikropapiller (C67._) 
8130/3 papiller (C67._) 
8130/2 papiller, non-invaziv (C67._) 
8122/3 sarkomatoid 

8102/3 trikilemmal (C44._) 
8211/3 tübüler 
8523/3 tübüler ve inflitre duktus (C50._) 
8020/3 undiferentiated “farklılaşmamış”, 

NOS 

Ürotelyal 
8120/3 NOS 
8120/2 in situ 
8130/2 non-invasiv, papiller (C67._) 
8130/2 papiller, non-invasiv (C67._) 

Verriköz 
8051/3 NOS 
8051/3 epidermoid 
8051/3 skuamöz hücreli 

8573/3 apokrin metaplazi içeren 
8574/3 nöroendokrine diferansiyasyon 

“farklılaşma” içeren 
8035/3 osteoklast-benzeri dev hücre içeren 
8141/3 produktif “üretken” fibrozis içeren 

8322/3 saydam “water-clear” hücreli(C75.0) 
8051/3 warty “siğil benzeri” 
9110/3  Wolf duktusu “Wolfian duktus” 

8010/9 Karsinomatozis “carcinomatosis” 

Karsinosarkom 
8980/3 NOS 
8981/3 embriyonel 
9342/3 odontojenik (C41._) 

 
C38.0 Kardiyak atriyum “kalp kulakçığı” 
C38.0 Kardiyak ventrikül “kalp karıncığı” 
C16.0  Kardiya, gastrik 
C16.0 Kardiya, NOS 
C16.0 Kardiyo-özofageal birleşke 
C34.0  Karina 
C49.0 Karotid arter “şahdamarı” 
C75.4 Karotid cismi 

 
8692/1 Karotid cisimi paragangliyomu (C75.4) 
8692/1 Karotid cismi tümörü (C75.4) 

 
C40.1 Karpal kemik 

 
Kartilajinöz 

8571/3 ve osseöz metaplazi, 
adenokarsinom içeren 

9210/0 eksostoz (C40._, C41._)    
8571/3 metaplazi, adenokarsinom içeren 

 
Kas “muscle” “inguinal” 

C49.9 NOS 
C49.4 abdomen “karın” 
C49.4 “abdominal wall” karın duvarı 
C49.2 ayak “foot” 
C49.0 baş, kafa “head” 
C49.2 bacak “alt ekstremite” “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.1 başparmak, el “thumb” 
C49.2 başparmak, ayak “toe” 
C49.1 “biceps brachii”“iki başlı üst kol kası” 
C49.2 “biceps femoris” iki başlı uyluk kası 
C49.0 boyun “neck” 
C49.1 delta biçiminde “omuz kası”, üç köşeli 

“deltoideus” kası 
C49.1 el “hand” 
C49.2 gastroknemius “baldır ikiz kası” 
C49.5 gluteal “buttock”, kalça 
C49.5 gluteus maksimus 
C49.3 göğüs duvarı “chest wall” 
C49.3 göğüs “thorax” 
C49.6 gövde, beden “trunk”, NOS 
C69.6 göz küresi dışı “extraocular” 
C49.4 ilyopsoas 
C49.3 interkostal 
C49.9 iskelet, NOS 
C49.1 kol “arm” 
C49.1 kol “brachialis” 
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C49.1 korakobrakiyalis “coracobrachialis”  Kemik “bone” 
C49.3 latissimus dorsi C41.9 NOS 
C49.0 “masseter” çiğneme kası” C41.1 alt çene “mandibula” “mandible” 
C49.1 omuz “shoulder” C40.2 alt ekstremite, uzun 
C49.1 önkol “forearm” C40.3 alt ekstremite, kısa 
C49.1 parmak “finger” C41.4 asetabulum 
C49.3 “pektoralis majör” “büyük göğüs kası” C41.2 atlas kemiği 
C49.5 pelvis C40.3 ayak 
C49.5 perine “perineum” C40.3 ayak başparmak “toe” 
C49.4 psoas C40.3 ayak bileği “ankle” 
C49.2 “quadriceps femoris”“dört başlı uyluk kası” C40.3 ayak falanksı 
C49.4 “rectus abdominis” C40.2 bacak “leg” 
C49.5 sakrokoksigeal bölge C40.0 kol “arm” 
C49.6 sırt “back” C41.2 eksen kemiği “axis” 
C49.0 skalp, saçlı deri C41.1 çene “jaw”, NOS 
C49.0 sternokleidomastoid C41.1 çene “jaw”, alt 
C49.2 uyluk “thigh” C41.0 çene “jaw”, üst 
C49.3 “trapezius” “yamuk” C40.9 ekstiremite “limb”, NOS 
C49.1 “triceps brachii” “üç başlı kol kası” C40.1 el “manus” “hand” 
C49.6 yan, böğür “flank” C40.1 el başparmak “thumb” 
C49.0 yüz “face” C40.1 el bileği “wrist” 

  C40.1 el falanksı 
8897/1 Kas tümörü, düz, NOS C41.0 elmacık “zigomatik 
8897/1 Kas tümörü, düz, malignite, potensiyeli C41.0 etmoid “kalbur kemiği” 

 belirsiz C41.0 fasiyal, yüz 
 Kasık “groin” “inguinal” C40.2 femur, uyluk kemiği 

C76.3 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.5 NOS (sarkom, lipom) 
C49.5 adipöz doku 
C44.5 deri 
C49.5 fibröz doku 
C49.5 konnektif bağ dokusu 
C77.4 lenf düğümü 
C47.5 otonom sinir sistemi 
C47.5 periferik sinir 
C49.5 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.5 yağlı “fatty” doku 
C49.5 yumuşak doku “soft tissue” 

 
C44.3 Kaş sırtı “Brow” 

 
C72.1 Kauda ekuina “at kuyruğu” 

 
9121/0 Kavernöz hemanjiyom 
9172/0 Kavernöz lenfanjiyom 

 
Kavite “boşluk” 

C06.9 bukkal “ağız içi” 
C30.0 nazal (burun dışında, NOS C76.0) 
C06.9 oral “ağız” 
C48.2 periton 
C30.1 timpanik “orta kulak boşluğu” 

 
-------- Keloid (bkz. SNOMED) 

 
-----/-9 Hücre tipi belirlenemeyen (bkz. hücre 

tanımlama kodu, bölüm 4.3.4) 

C40.2 fibula “baldır kemiği” 
C41.0 frontal, ön 
C41.4 hip “kalça kemiği” 
C41.0 hiyoid “hyoid”, dil kemiği 
C40.0 humerus, kol kemiği 
C42.1 ilik “marrow”, kemik iliği 
C41.4 innominat, “isimsiz kemik” 
C41.9 iskelet 
C41.4 iskiyum 
C41.3 kaburga “kosta” 
C41.0 kafatası “skull” 
C41.4 kalça kemiği “ilium” 
C41.0 kalvariya, kafatası 
C40.1 karpal, el bilek kemikleri 
C40.3 kısa, alt ekstremite 
C40.1 kısa, üst ekstremite 
C41.4 koksiks “kuyruk sokumu kemiği” 
C41.3 köprücük kemiği, klavikula 
C41.0 kraniyal, kafatası 
C41.1 mandibula, çene 
C41.0 maksilla, çene kemiği 
C40.1 metakarpal, el tarak 
C40.3 metatarsal, ayak tarak 
C41.0 nazal “burun” 
C41.0 oksipital “art kafa” 
C41.2 omurga “vertebra” 
C40.0 omuz 
C40.0 omuz eklemi “girdle” 
C41.0 orbital 
C40.0 ön kol 
C40.1 parmak “finger” 
C41.0 pariyetal “yan kafa” 
C40.3 patella “diz kapağı 
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C41.4 pelvik “pelvis”  Kist 
C41.4 pubik “pubis” -------- NOS (bkz. SNOMED) 
C40.0 radiyus “dönen kemik” -------- anevrizmal kemik (bkz. SNOMED) 
C41.4 sakrum, sağrı kemiği -------- dentijeröz (bkz. SNOMED) 
C41.0 sfenoid, temel kemik 9301/0 kalsifiye odontojenik (C41._) 
C41.2 sırt -------- konjenital “doğumsal”, NOS 
C40.0 skapula, kürek kemiği  (bkz. SNOMED) 
C41.2 spine, omurga   
C41.3 sternum, göğüs kemiği  Dermoid 
C40.3 tarsal, ayak bileği 9084/0 NOS 
C41.0 temporal, şakak 9084/3 malign transformasyon içeren 
C40.2 tibia, kaval kemiği  (C56.9) 
C40.3 topuk kemiği “calcaneus” “heel” 9084/3 sekonder tümör içeren 
C40.0 ulna “dirsek kemiği”   
C41.0 üst çene “maksilla” -------- enterojenöz (bkz. SNOMED) 
C40.1 üst ekstremite, kısa -------- epidermoid (bkz. SNOMED) 
C40.0 üst ekstremite, uzun -------- erupsiyon (bkz.SNOMED) 
C41.2 vertebra, omurga -------- folliküler, çene “ jaw”(bkz. SNOMED) 
C41.2 vertebral column   

 (sakrum ve koksiks dışında C41.4) -------- gangliyon (bkz. SNOMED) 
C41.0 yüz,“face”(mandibula dışında C41.1) -------- jinjival, NOS (bkz. SNOMED) 

  -------- jinjival, odontojenik (bkz. SNOMED) 
8693/1 Kemodektom “Chemodectoma” -------- nasopalatin duktus (bkz. SNOMED) 

 Keratinize  Odontojenik 
8071/3 epidermoid karsinom -------- NOS (bkz. SNOMED) 
8071/3 skuamöz hücreli karsinom, büyük 9301/0 kalsifiye (C41._) 

 hücreli -------- dentijeröz (bkz. SNOMED) 
8071/3 skuamöz hücreli karsinom, NOS -------- eruptif (bkz. SNOMED) 

  -------- jinjival (bkz. SNOMED) 
-------- Keratoakantom, NOS (bkz. SNOMED) -------- primordiyal “pirimitif” 
-------- Keratokist (bkz. SNOMED)  (bkz.SNOMED) 

 
-------- 

Keratoz 
NOS (bkz. SNOMED) 

-------- 
-------- 

pilar (bkz. SNOMED) 
primordiyal (bkz. SNOMED) 

-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 

aktinik (bkz. SNOMED) 
benign skuamöz (bkz. SNOMED) 
inverted folliküler (bkz. SNOMED) 
obturans (bkz. SNOMED) 
seboreik (bkz. SNOMED) 
senil (bkz. SNOMED) 

8103/0 
-------- 
-------- 
-------- 
-------- 
8103/0 

prolifere trikilemmal 
radiküler (bkz. SNOMED) 
sebasöz (bkz. SNOMED) 
soliter (bkz. SNOMED) 
tiroglossal duktus (bkz.SNOMED) 
trikilemmal, prolifere 

9142/0 Keratotik hemanjiyom, verüköz 
8052/0 Keratotik papillom 

 
Kıkırdak “cartilage” 

C41.9 NOS 
C41.9 artiküler, NOS 
C32.3 aritenoid 
C49.0 auriküler “işitsel” 
C40.9 ekstremite eklemi, NOS 
C40.9 ekstremite, uzuv “limb”, NOS 
C41.3 kosta “kaburga” 
C32.3 krikoid 
C32.3 kuneiform 
C49.0 kulak “ear” 
C32.3 laringeal “larinks” 
C30.0 nazal, burun 
C40.2 semilunar “yarımay” 
C32.3 tiroid 

Kistadenokarsinofibrom 
8313/3 saydam hücreli “clear cell” (C56.9) 
9015/3 müsinöz 
9014/3  seröz 

 
Kistadenokarsinom 

8440/3 NOS 
8551/3 asiner hücre 
8380/3 endometrioid 
8470/2 müsinöz, non-invaziv (C25._) 
8470/3 müsinöz, NOS (C56.9) 
8161/3 safra duktusu (C22.1, C24.0) 

 
Papiller 

8450/3 NOS (C56.9) 
8471/3 müsinöz (C56.9) 
8471/3 psödomüsinöz (C56.9) 
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8460/3 seröz (C56.9) 
 

8470/3 psödomüsinöz, NOS (C56.9) 
8441/3 seröz, NOS (C56.9) 

 
Kistadenofibrom 

8441/0 seröz, NOS (C56.9) 

8316/3 Kist-ilişkili renal hücreli karsinom 
(C64.9) 

 
Kistik “cystic” 

9013/0 NOS 
8313/1 saydam hücreli “clear cell”, sınır 

“borderline” malign (C56.9)  
8313/0 saydam hücreli “clear cell” (C56.9) 

 
Endometrioid 

8381/0 NOS 
8381/1 sınır “borderline” malign 
8381/3  malign 

 
Müsinöz 

9015/0 NOS 

9400/3 
8200/3 
9173/0 
8508/3 
9173/0 
-------- 
9055/0 
9055/1 
8444/1 

 
8452/1 

astrositom (C71._) [obs] 
karsinom, adenoid 
higroma 
hipersekretuvar karsinom (C50._) 
lenfanjiyom 
meme hastalığı (bkz. SNOMED) 
mezoteliyom, benign (C48._) [obs] 
mezoteliyom, NOS (C48._) 
saydam hücreli “clear cell”, sınır 
malign tümür (C56.9) 
ve solid tümör (C25._) 

 
Müsinöz 

9015/1 sınır “borderline” malign 
9015/3  malign 

 
Seröz 

9014/0 NOS 
9014/1 sınır “borderline” malign 
9014/3  malign 

 
Kistadenom “cystadenoma” 

8440/0 NOS 
8401/0 apokrin 
8404/0 ekrin “eccrine” (C44._)  
8380/1 endometrioid,  sınır“borderline”malign 
8380/0 endometrioid, NOS 
8561/0  lenfomatozum, papiller 

(C07._,C08._) 
8472/1 müsinöz, sınır “borderline” malign 

(C56.9) 
8470/0 müsinöz, NOS (C56.9) 
8161/0 safra duktusu (C22.1, C24.0) 
8443/0 saydam hücreli “clear cell” (C56.9) 

 
Papiller 

8450/0 NOS (C56.9) 
8561/0 lenfomatozum (C07._, C08._) 
8473/1                     müsinöz,“borderline”malign(C56.9))) 
8471/0 müsinöz, NOS (C56.9) 
8473/1 psödomüsinöz, sınır “borderline” 

malign (C56.9) 
8471/0 psödomüsinöz, NOS (C56.9) 
8460/0 seröz, NOS (C56.9) 
8462/1 seröz, sınır “borderline” malign 

(C56.9) 
8451/1 sınır “borderline” malign (C56.9) 

 
8472/1 psödomüsinöz, sınır “borderline” 

malign (C56.9) 
8470/0 psödomüsinöz, NOS (C56.9) 
8442/1 seröz, sınır “borderline” malign 

(C56.9) 

8470/3 invaziv karsinom ilişkili (C25._) 
 

8959/1 nefroblastom “Wilms tm.”, parsiyel 
diferansiye “farklılaşma” (C64.9) 

 
Nefroma 

8959/0 benign (C64.9) 
8959/3 malign (C64.9) 
8959/3 multiloküler, malign (C64.9) 

 
8452/1 papiller, tümör (C25._) 
8959/1 parsiyel diferansiye, nefroblastom 

“kısmen farklılaşma” (C64.9) 
8462/1 seröz papiller, tümör, sınır malign 

(C56.9) 
9080/0 teratom, erişkin 
9080/0  teratom, NOS 

 
Kistik neoplazm 

Müsinöz 
8470/3 invaziv bir karsinom içeren (C25._) 
8470/2 yüksek derece displazi içeren(C25._) 
8470/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._) 
8470/0 intermediyer dereceli 

intraepitelyal displazi içeren (C22._) 
8470/0 intermediyer dereceli intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._) 
8470/0 düşük derece displazi içeren (C25._) 
8470/0 düşük dereceli intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._) 
 

Kistik ”cystic” tümör 
8454/0 atrio-ventriküler düğüm (C38.0) 
8444/1 saydam hücreli, sınır malign (C56.9) 

 
Müsinöz 

8472/1 sınır malign (C56.9) 
8470/2 yüksek derece displazili (C25._) 
8470/0 intermediyer displazili (C25._) 
8470/0 düşük derece displazili (C25._) 
8470/0 orta derece displazili (C25._) 
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8452/1 papiller (C25._) 
8462/1 seröz papiller, sınır malign (C56.9) 

 
8508/3 kistik hipersekretuvar karsinom 

(C50._) 
 

C24.0 Kistik safra duktusu “ekstra hepatik” 
C24.0  Kistik duktus “ekstra hepatik” 

Kistoma “Cystoma” 
8440/0 NOS 
8470/0 müsinöz (C56.9) 
8441/0 seröz (C56.9) 

C72.3 Kiyazma “Chiasm”, optik 
 

8254/3  “Klara” “Clara” hücreli ve goblet hücreli 
tip bronkiyolo-alveoler karsinom (C34._) 

 
C77.3 lenf düğümü 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1 tendon 
C49.1 tendon kılıfı 
C49.1 yağ “fatty” dokusu 
C49.1 yumuşak doku 

 
8319/3 Kolektör “toplayıcı” duktus, “Bellini 

duktusu” karsinom (C64.9) 
8319/3 Kolektör “toplayıcı” duktus, “Bellini 

duktusu” tip renal karsinom (C64.9) 
 

C77.2 Kolik “colic” lenf düğümü 

-------- Kolitis sistika profunda (bkz. SNOMED) 

Kolloid 

8252/3 “Klara” “Clara” hücreli bronkiyolo- 
alveoler karsinom (C34._) 

8162/3 Klatskin tümör (C22.1, C24.0) 

C41.3 Klaviküle “köprücük kemiği” 

8480/3 
8334/0 
-------- 
8480/3 
8523/3 

adenokarsinom 
adenom (C73.9) guatr 
(bkz. SNOMED) 
karsinom 
karsinom ve infltratif duktus (C50._) 

8507/2 klinging “clinging”, intraduktal (C50._) 
8507/2 klinging “clinging” intraduktal karsinom 

(C50._) 
 

C51.2 Klitoris 

8124/3 Kloakojenik karsinom (C21.2) 

C21.2 Kloakojenik zon “cloacogenic zone” 

 
8160/3 Kolanjiyokarsinom (C22.1, C24.0) 
8180/3 Kolanjiyokarsinom ve hepatoselüler 

karsinom, kombine (C22.0) 

C22.1 Kolanjiyol “cholongiole” 

8160/0 Kolanjiyom “cholangioma”(C22.1,C24.0) 

C24.0 Koledok kanalı “choledochal duct” 

9741/3 Klonal non-mast hücreli dizorder, 
hematolojik ve sistemik mastositoz 

------- 
------- 

Kolesteatom, NOS (bkz: SNOMED) 
Kolesteatom, epidermoid (bkz: SNOMED) 

içeren 
 

9930/3 Kloroma “Chloroma” 

8490/3 kohesive, zayıf “poorly” 

C75.5  Koksigeal cisim “coccygeal cisim” 
C75.5  Koksigeal glomus “coccygeal glomus” 
C41.4 Koksiks “coccyx” 

 
8490/3 Kohesive “cohesive” karsinom 

 
Kol “arm” 

C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C49.1 adipöz doku 
C44.6 deri 
C49.1 derialtı doku, subkutan doku 
C49.1 fibröz doku 
C49.1 iskelet kası 
C49.1 kas 
C40.0 kemik 
C49.1 konnektif doku “bağ ve destek doku” 

8319/3 Kollekting “toplayıcı” duktus karsinomu 
(C64.9) 

8319/3 Kollekting “toplayıcı” duktus “Bellini 
duktus” tip renal karsinom (C64.9) 

 
8480/3 kolloid 
8523/3 kolloid ve inflitratif duktus (C50._) 

 
Kolon “colon” 

C18.9 NOS 
C18.1 appendiks 
C18.2 assending “çıkan” 
C18.0 çekum, kör bağırsak 
C18.6 dessending “inen” 
C18.3 hepatik fleksur 
C18.7 pelvik 
C19.9 rektosigmoid 
C18.2 sağ 
C18.7 sigmoid 
C18.7 sigmoid fleksur 
C18.6 sol 
C18.5 splenik fleksur 
C18.4 transvers 
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C19.9 Kolon ve rektum 
8344/3 Kolumnar hücreli papiller karsinom (C73.9) 

8121/1 Kolumnar hücreli papillom 
C44.3  “Kolumnella” “columnella” 
C41.2 Kolumna, spinal, omurga 
C41.2 Kolumna, vertebral, omurga (sakrum ve 

koksiks dışında C41.4) 
9181/3 Kondroblastik osteosarkom (C40._, C41._) 
9230/0 Kondroblastom, NOS (C40._, C41._) 
9230/3 Kondroblastom, malign (C40._,C41._) 

Kondroid 
9371/3 kordoma “chordoma” 
8862/0 lipom 
8940/0 siringom “syringoma” (C44._) 
8940/3  siringom, malign (C44._) 

Kondrom 
9220/0 NOS (C40._, C41._) 
9221/0 “juxtacortical”jukstakortikal(C40._,C41._) 
9221/0 periosteal (C40._, C41._) 

9220/1 Kondromatozis “chondromatosis”, NOS 
-------- Kondromatozis, sinoviyal (bkz. SNOMED) 
9230/0 Kondromatöz dev hücreli tümör (C40._, 

C41._) 
9241/0 Kondromiksoid fibrom (C40._, C41._) 

Kondrosarkom 
9220/3 NOS (C40._, C41._) 
9242/3 saydam “clear cell” hücreli (C40._, 

C41._) 
9243/3 dediferansiye (C40._, C41._) 
9221/3 jukstakortikal (C40._, C41._) 
9240/3 mezenkimal 
9231/3 miksoid 
9221/3  periosteal (C40._, C41._) 

Kombine “mikst” 
8244/3 karsinoid ve adenokarsinom 
9101/3 koriyokarsinom ile embriyonel 

8045/3 küçük hücreli “small cell” 
8201/3 komedo-tip kribriform (C18._, C19.9, 

C20.9) 
8051/3  kondilomatöz “condylomatous” 

9390/3 Koroid pleksus karsinomu (C71.5) 

8501/2 Komedokarsinom, noninvaziv (C50._) 
8501/3 Komedokarsinom, NOS (C50._) 

 
Komedo “comedo” tip 

8201/3 adenokarsinom, kribriform (C18._, 
C19.9, C20.9) 

8201/3 karsinom, kribriform (C18._, C19.9, 
C20.9) 

8501/2 DCIS (C50._) 
8501/2  in situ duktal karsinom (C50._) 

 
 

Kommissür “commmissure” 
C00.6 dudak “lip” 
C00.6 labiyal “dudak” 
C32.0 laringeal “larinks” 

 
8371/0 Kompakt hücreli adrenal kortikal 

adenom (C74.0) 
9100/0 Komplet hidatidiform mol (C58.9) 
9282/0 Kompleks odontom (C41._)     
9442/3 Komponent, glioblastom sarkomatöz 

içeren “sarkomatöz komponent içeren” 
(C71._) 

8244/3 Kompozit karsinoid 
9596/3 Kompozit Hodgkin ve non-Hodgkin 

lenfoma 
8760/0 Kompound “compound” nevüs (C44._) 
9281/0 Kompound odontom (C41._) 

 
C44.2 Konka “concha” 

 
Kondilom 

karsinom 
9101/3 koriyokarsinom, diğer germ hücre 

elementleri içeren 

-------- 
-------- 
-------- 

NOS (bkz. SNOMED) akuminatum 
“acumata” (bkz.SNOMED) dev, 
akuminatum (bkz. SNOMED) 

9101/3 koriyokarsinom, teratom içeren 
8180/3 hepatosellüler karsinom ve 

kolanjiyokarsinom (C22.0) 
8045/3 küçük hücreli-adenokarsinom içeren 

(C34._) 
8045/3 küçük hücreli karsinom mikst 
8045/3  küçük hücreli-büyük hücreli 

karsinom (C34._) 
8045/3 küçük hücreli-skuamöz hücreli 

karsinom (C34._) 

8244/3 Kombine/mikst karsinoid ve 
adenokarsinom 

Kombine 
8255/3 adenokarsinom ile diğer tip 

karsinom 

8051/3 Kondilomatöz karsinom 
 

Konjenital “doğuştan” 
-------- kist, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- displazi, NOS (bkz. SNOMED) 
8824/1 fibromatoz, jeneralize 
8814/3 fibrosarkom 
8761/3 melanostik nevüs, malign 

melanom içeren (C44._) 
-------- melanozis (bkz. SNOMED)  
8827/1              miyofibroblastik tümör,peribronşiyal 

(C34._) 
8761/1 nevüs, intermediyer ve dev (C44._) 
8762/1 nevüs, prolifere dermal lezyon 

içeren (C44._) 
8761/0 nevüs, küçük (C44._) 
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C69.0 Konjunktiva “conjunctiva” 

Konnektif bağ ve destek doku 
C49.9 NOS 
C49.4 abdomen “karın” 
C49.4 abdominal duvar “karın duvarı” 
C49.0 alın “forehead” 
C49.1 antekübital alan “dirsek iç yüzeyi” 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 ayak başparmak “toe” 
C49.2 ayak bileği “ankle” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.0 baş “head” 
C49.0 boyun “cervical””neck” 
C49.0 çene “chin” 
C49.1 dirsek “elbow” 
C49.2 diz “knee” 
C49.1 el “hand” 
C49.1 el başparmak “thumb” 
C49.1 el bileği “wrist 
C49.5 gluteal bölge 
C49.3 göğüs “chest” 
C49.3 göğüs duvarı, toraks duvarı 
C49.6 gövde “trunk”, NOS 
C49.4 göbek “umbilicus” 
C49.3 infraklaviküler bölge 
C49.5 inguinal bölge 
C49.5 kalça “buttock” 
C49.2 kalça “hip” 
C49.5 kasık “groin”, inguinal 
C49.1 kol “arm” 
C49.3 koltukaltı “aksilla” 
C49.3 kürek kemiği “scapula”bölgesi 
C49.1 omuz “shoulder” 
C69.6 orbit/orbita “göz çukuru” 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.1 parmak “finger” 
C49.5 pelvis 
C49.5 perine “perineum” 
C49.2 popliteal alan “diz ardı” 
C49.0 pterigoid fossa “çukur” 
C49.5 sakrokoksigeal “sağrı” bölge 
C49.0 skalp “saçlı deri” 
C49.6 sırt  “back” 
C49.0 servikal “boyun” bölge 
C49.0 supraklaviküler bölge 
C49.0 şakak “temple” 
C49.2 topuk “heel” 
C49.2 uyluk “thigh” 
C49.3 toraks “göğüs kafesi” (timus, kalp ve 

mediasten dışında C37._, C38._) 
C49.6 yan “flank” 
C49.0 yanak “cheek” 
C49.0 yüz “face” 

C72.0  Konus medullaris “medüller koni” 

9186/3 Konvensiyonel santral osteosarkom 
(C40._,C41._) 

C49.1 Korakobrakiyal kas 
 

Kord “cord” 
C32.0 gerçek 
C72.0 lumber 
C72.0 sakral 
C72.0 servikal 
C63.1 spermatik 
C72.0 spinal 
C72.0 torasik 
C32.1 yalancı “false” 

 
Kord “cord”, vokal, “ses teli” 

C32.0 NOS 
C32.0 gerçek 
C32.1 yalancı “false” 

 
C69.1 Kornea, NOS 
C69.1 Kornea, limbus “kenar” 

 
Kordoid 

9444/1 gliyom (C71._) 
9444/1 gliyom, 3. ventrikül “karıncık”(C71.5) 
9538/1 meninjiyom (C70._) 

 
Kordoma “chordoma” 

9370/3 NOS 
9372/3 dediferansiye 
9371/3 kondroid 

 
-------- Koristom “choristoma” (bkz. SNOMED) 

 
9100/1 Koriyoadenom “choriadenoma” (C58.9) 
9100/1 Koriyoadenom destrüens (C58.9) 
9120/0 Koriyoanjiyom (C58.9) 

 
Koriyokarsinom “choriocarcinoma” 

9100/3 NOS 
9101/3 embriyonel karsinom ile kombine 
9101/3 diğer germ hücreli elementler ile 

kombine 
9101/3 teratom ile kombine 
9100/3    Koriyoepitelyom “chorioepithelioma” 
9100/3    Koriyonepitelyom “chorionepithelioma” 
C69.3    Koroid “Choroid” 

 
Koroid pleksus “choroid plexus” 

C71.5 NOS 
C71.7 dördüncü karıncık “ventricle” 
C71.5 üçüncü karıncık “ventricle” 
C71.5      yan karıncık “lateral ventricle” 

 
Koroid pleksus papillomu 

9390/0 NOS (C71.5) 
9390/3 anaplastik (C71.5) 
9390/1 atipik (C71.5) 
9390/3 malign (C71.5) 

 
9390/3 Koroid pleksus karsinomu (C71.5) 
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Korpus 
C16.2 gastrik 
C71.8 kallozum “nasırsı cisim” 
C60.2 kavernozum 
C16.2 mide 
C60.2 penis 
C71.0 striyatum “çizgili cisim”” 
C54.9 uterus 

 
C71.0 Korteks, serebral “beyin kabuğu” 
C74.0  Korteks, adrenal bez 

 
9837/3 Kortikal T ALL (bkz. 9729/3) 

 
Kortikal timoma (bkz. adrenal kortikal) 

8584/1 NOS (C37.9) 
8584/3 malign (C37.9) 
8583/1 kortikal predominant, NOS (C37.9) 
8583/3 kortikal predominant, malign 

(C37.9) 
 

C48.1 Kör kese "Cul de sac", kör cep, çıkmaz 
C41.3 Kosta “kaburga” kıkırdağı 
C41.3 Kostovertebral eklem 

 
Kraniyal “cranial” 

C41.0 kemik “bone” 
C70.0 dura mater “sert zar” 
C70.0 meninksler “beyin omurilik zarı” 
C70.0 piyamater “ince zar” 
C72.5 sinir, NOS 

 
Kraniyal fossa “kafatası çukuru” 

C71.9 NOS 
C71.9 ön “anteriyör” 
C71.9 orta “middle” 
C71.9  arka “posteriyör” 

C75.2 Kraniyofaringeal duktus 

Kraniyofarinjiyoma 
9350/1 NOS (C75.2) 
9351/1 adamantinomatöz (C75.2) 
9352/1  papiller (C75.2) 

 
Kribriform (tip) 

8201/3 adenokarsinom, komedo-tip (C18._, 
C19.9, C20.9) 

 
Kribriform 

8201/3 NOS 
8201/2 in situ (C50._) 
8201/3 komedo-tip(C18._,C19.9,C20.9) 
8523/3 ve inflitratif duktal (C50._) 

 
C13.0 Krikoid, NOS 
C32.3  Krikoid “cricoid” kıkırdak 
C13.0 Krikofarinks 
8700/0 Kromaffinyoma “chromaffinoma” 

8700/0 Kromaffin paragangliyoma 
8700/0 Kromaffin tümör 

 
Kromofob 

8270/3 adenokarsinom (C75.1) 
8270/0 adenom (C75.1) 
8317/3 hücreli renal karsinom (C64.9) 
8270/3 karsinom (C75.1) 

 
8270/3 kromofob “chromophobe” (C75.1) 
8317/3 kromofob hücreli, renal (C64.9) 

 
Kronik miyeloproliferatif bozukluk 

9950/3 eritremi “erythremia” (obs) 
9961/3 idyopatik miyelofibrozis  
9831/3 NK hücrelerinin lenfoproliferatif 

bozukluğu “disorder” 
9960/3 miyeloproliferatif dizorder “bozukluk” 
9960/3 miyeloproliferatif hastalık 

 
8490/6 Krukenberg tümör (C56.9) 

 
C77.3 Kubital “cubital” lenf düğümü 
C44.2  Kulak memesi “lobule”, kulak 

 
Kulak “ear” 

C44.2 NOS 
C44.2 deri, NOS 
C44.2 dış, eksternal 
C30.1 iç “inner”, internal 
C44.2 kanal, yol 
C49.0 kıkırdak, kartilaj 
C44.2 kulak memesi “lobule””ear lobule” 
C30.1  orta “middle” 

C32.3 Kuneiform kıkırdak 

9124/3 Kupffer hücreli sarkom (C22.0) 

Kutanöz “cutaneous” 
9718/3 CD30+ T-hücreli lenfoproliferatif 

dizorder, primer (C44._) 
8832/0 histiyositom, NOS (C44._) 
-------- “horn”, keratin, boynuz (bkz. SNOMED) 
9709/3 lenfoma, NOS (C44_) [obs] 
9740/1 mastositoz 
9740/1 mastositoz, diffüz 
8247/3 nöroendokrin karsinom “NET”, 

primer (C44._) 
 

Kuyruk “tail” 
C50.6 meme “breast”, aksiller 
C50.6 meme “breast”, NOS 
C25.2 pankreas 

 
Küçük hücreli “small cell” 

Karsinom 
8041/3 NOS 
8045/3 kombine 
8073/3 epidermoid, nonkeratinize 
8043/3 fuziform hücre 
8044/3 intermediyer hücre 
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8045/3 mikst C25.4 Langerhans, adalar “islands” 
8041/3 nöroendokrin C25.4 Langerhans, adacıklar “islets” 
8073/3 skuamöz hücreli, nonkeratinize C18.9 Kalın barsak “large bowel”, kolon, NOS 
9185/3 osteosarkom (C40._, C41._)   
8803/3 sarkom  Laringeal 
8002/3 tip, malig tümör C32.1 

C32.0 
ariepiglottik kıvrım “fold” yüzü 
bileşke “commissure” 

8045/3 Küçük hücreli-adenokarsinom, kombine C32.3 kıkırdak “cartilage” 
 
8045/3 

(C34._) 
Küçük hücreli-büyük hücreli karsinom, C13.9 Laringofarinks 

 
8045/3 

kombine (C34._) 
Küçük hücreli-skuamöz hücreli 

 
Larinks 

 karsinom, kombine (C34._) C32.9 
C32.3 

NOS 
aritenoid kıkırdak “cartilage” 

C16.5 
 
C23.3 

Küçük kurvatür, mide, NOS (C16.1 - 
C16.4 da sınıflandırılamayanlar) 
Küneiform kıkırdak 

C32.1 

C32.1 

ariepiglottik kıvrımın “ fold” laringeal 
yüzeyi 
epiglot, NOS (epiglot anteriyör yüzü 
C10.1 dışında) 

  C32.1 epiglot, posteriyör yüzey 
  C32.1 ekstrinsik “dış” 
  C32.0 gerçek “true” kord 
 L C32.0 gerçek “true” vokal kord 
  C32.0 glottis 
 Labiya C32.0 intrinsik “iç” 
C51.9 
C51.0 
C51.0 
C51.1 

NOS 
majör, NOS 
majör, deri 
minör 

C32.3 
C32.3 
C32.3 
C32.0 
C32.2 

krikoid kıkırdak “cricoid cartilage” 
küneiform “cuneiform” kıkırdak 
laringeal kıkırdak 
laringeal kommissur 
“subglottis” “glottis altı” 

C00.6 Labiyal komissür C32.1 “supraglottis” “glottis üstü” 
C06.1 Labiyal sulkus C32.3 tiroid kıkırdağı 

  C32.1 ventriküler band 
 Labiyum C32.0 vokal kord “ses telleri”, NOS 
C51.9 
C51.0 

NOS 
majus 

C32.1 
C32.1 

yalancı “false” kord 
yalancı “false” vokal kord 

C51.1 minus   

 
Lakrimal 

C69.5 duktus, NOS 
C69.5 duktus, nazal 
C69.5 gland “bez” 
C69.5 “sac” kese 

 
8204/0 Laktasyon adenomu (C50._) 

 
Langerhans hücreleri 

9751/3 granülomatoz, NOS [obs] 
9751/3 granülomatoz, ünifokal [obs] 

 
Histiyositoz 

9751/3 NOS 
9751/3 dissemine “yaygın” [obs] 
9751/3 jeneralize “yaygın” [obs] 
9751/3 mono-ostotik [obs] 
9751/3 multifokal [obs] 
9751/3 poli-ostotik [obs] 
9751/3 ünifokal [obs] 

 
9756/3 sarkom 

Lateral “yan” 
C04.1 ağız tabanı 
C40.2 diz ekleminin menisküsü 
C71.5 ventrikül, NOS 
C71.5 ventrikül, koroid pleksüs 

 
Lateral “yan” duvar 

C14.0 farinks, NOS 
C67.2 mesane 
C10.2 mezofarinks 
C11.2 nazofarinks 
C10.2 orofarinks 

 
C49.3 Latissimus dorsi kası 

 
8152/1 L-hücreli tümör “L-cell, glukagon- 

benzeri peptid ve PP/PYY üreten NET” 
“borderline” 

8520/2 LCIS “lobüler karsinom in situ”, NOS 
(C50._) 

8891/0 Leiyomiyoblastom 
8890/0 Leiyomiyofibrom 
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Leiyomiyom 
8890/0 NOS 
8893/0 atipikal 
8893/0 “bizarre” 
8892/0 hücresel “sellüler” 
8891/0 epitelioid 
8898/1 metastazing “metastaz yapmış” 
8893/0 pleomorfik 
8890/0 pleksiform 
8893/0 simplastik “symplastic” 
8894/0 vasküler “damarsal” 

 
8890/1 Leiyomiyomatozis, intravasküler 
8890/1 Leiyomiyomatozis, NOS 

 
Leiyomiyosarkom 

8890/3 NOS 
8891/3 epitelioid 
8896/3 miksoid 

 
9767/1 Lenfadenopati, anjiyoimmunoblastik 

(AIL) “anjiyoimmunoblastik lenfadenopati” 
9705/3 Lenfadenopati, anjiyoimmunoblastik, 

disproteinemi ile (AILD), periferik 
T-hücreli lenfoma, [obs] 

9767/1 Lenfadenopati,immunoblastik(IBL)[obs] 
9170/3 Lenfanjiyoendoteliyal sarkom 
9170/3 Lenfanjiyoendotelyoma, malign 
9170/0 Lenfanjiyoendotelyoma, NOS 
9174/1 Lenfanjiyoleiyomiyomatozis 

 
Lenfanjiyom 

9170/0 NOS 
9171/0 kapiller 
9172/0 kavernöz 
9173/0 sistik 

 
-------- Lenanjiyomiyomatozis, sistemik (bkz. 

SNOMED) 
9174/0 Lenanjiiyomiyom 
9174/1 Lenanjiyomiyomatoz 
9170/3 Lenfanjiyosarkom 

 
C49.9 Lenfatik, NOS 
C77._ Lenf bezi “gland” (bkz. lenf nodu) 

 
Lenf düğümü 

C77.9 NOS 
C77.2 abdominal 
C77.1 akciğer hilusu 
C77.1 akciğer “pulmoner”, NOS 
C77.3 aksilla “koltukaltı” 
C77.4 alt ekstremite “lower limb 
C77.2 aortik 
C77.0 auriküler “kulak” 
C77.4 bacak “leg 
C77.0 baş “head” 
C77.3 brakiyal 
C77.1 bronşiyial 
C77.1 bronkopulmoner 

C77.4 Cloquet 
C77.2 çöliyak “celiac” 
C77.1 diafragmatik 
C77.5 epigastrik, inferiyor 
C77.3 epitroklear 
C77.4 femoral 
C77.2 gastrik “mide” 
C77.2 hepatik “karaciğer” 
C77.4 kasık “groin” 
C77.3 kol “arm” 
C77.2 kolik “colic” 
C77.2 kommon duktus “ortak” 
C77.3 kubital “cubital” 
C77.1 özofageal 
C77.0 servikal 
C77.0 yüz “face” 
C77.0 yüz “facial” 

 
Hilar “hilus” “hilum” 

C77.1 NOS 
C77.1 akciğer “pulmonary” 
C77.2 dalak “splenik” 

 
C77.5 hipogastrik 
C77.2 ileokolik 
C77.5 iliyak 
C77.5 inferiyor epigastrik 
C77.2 inferiyor mezenterik 
C77.3 infraklavikülar 
C77.4 inguinal 
C77.4 inguinal region “kasık bölgesi” 
C77.1 innominate “adsız” 
C77.1 interkostal 
C77.2 intestinal “barsak” 
C77.2 intra-abdominal “karın içi” 
C77.5 intrapelvik “pelvis içi” 
C77.1 intratorasik “göğüs içi” 
C77.0 jugular “boyun” 
C77.2 lumbar 
C77.0 mandibuler 
C77.1 mediastinal 
C77.2 midkolik “midcolic” 
C77.8 multipl “çoğul” bölgeler 

 
Mezenterik 

C77.2 NOS 
C77.2 alt “inferiyor” 
C77.2 üst “superiyör” 

 
C77.0               “neck” boyun, “pankreas” 
C77.5 obturator 
C77.0 oksipital 
C77.2 pankreatik 
C77.2 para-aortik 
C77.5 parametriyal 
C77.5 paraservikal 
C77.1 parasternal 
C77.0 parotid “parotis bezi” 
C77.3 pektoral “göğüs” 
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C77.5 pelvik 
C77.2 periaortik 
C77.2 peripankreatik 
C77.2 pilorik “pyloric” 
C77.4 popliteal “diz ardı bölgesi” 
C77.2 porta hepatis “karaciğer kapısı” 
C77.2 portal “kapı” 
C77.0 preauriküler 
C77.0 prelaringeal 
C77.5 presimfiziyal 
C77.0 pretrakeal 
C77.2 retroperitoneal 
C77.0 retrofaringeal 
C77.4 Rosenmuller “nazofaringeal çıkmaz” 
C77.5 sakral “sacral” 
C77.0 skalen 
C77.2 splenik hilar “dalak girişi” 
C77.2 splenik “dalak”, NOS 
C77.3 subklavikular 
C77.4 subinguinal 
C77.0 sublingual 
C77.0 submandibuler 
C77.0 submaksiller 
C77.0 submental “çene altı” 
C77.3 subskapular “kürek kemiği altı” 
C77.2 superiyör mezenterik 
C77.0 supraklaviküler “köprücük kemiği üstü” 
C77.1 torasik 
C77.4 tibiyal 
C77.1 trakeal 
C77.1 trakeobronşiyal 
C77.3 üst ekstremite, “upper limb” 

 
C77.8 Lenfoid düğümler, multipl bölgeler 

 
9835/3 Lenfoblastik lösemi-lenfoma, akut, NOS 

(bkz. 9727/3) 
9727/3 Lenfoblastom [obs] 
8583/3 Lenfosit-zengin timoma, malign (C37.9) 
8583/1 Lenfosit-zengin timoma, NOS (C37.9) 

 
Lenfositik 

-------- infiltrasyon, Jessner, benign (bkz. 
SNOMED) 

8583/1 timoma, NOS (C37.9) 
8583/3 timoma, malign (C37.9) 

 
-------- Lenfositoma kutis, benign (bkz 

SNOMED) 
9831/3 Lenfositozis, T-hücreli büyük granüler 
8082/3 Lenfoepitelyal karsinom 
-------- Lenfoepitelyal lezyon, benign (bkz. 

SNOMED) 
8082/3 Lenfoepitelyoma 
8082/3 Lenfoepitelyoma-benzeri karsinom 

Lenfoid 
-------- hamartom, anjiyomatöz (bkz. 

SNOMED) 
-------- hiperplazi, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- polip, benign (bkz. SNOMED) 
-------- polip, NOS (bkz. SNOMED) 
8512/3 stroma, medüller karsinom ile 
9827/3 “adult” erişkin T-hücreli (tüm varyantlar) 
9591/3 B-hücreli splenik,sınıflandırılamayan 
9591/3 splenik B-hücreli,sınıflandırılamayan 
9827/3 T-hücreli, erişkin “adult” (tüm varyantlar) 

 
Lenfoma (malign) 

9590/3 NOS 
9827/3 “adult” erişkin T-hücreli (tüm varyantlar) 
9827/3 “adult” erişkin T-hücrel lösemi/ 

lenfoma (HTLV-1 pozitif) (tüm 
varyantlar) 

9827/3 “adult” erişkin T-hücreli lösemi/ 
lenfoma (tüm varyantlar) 

9709/3 agresif epidermotropik sitotoksik 
T-hücreli, primer kutanöz CD8-pozitif 

9705/3 AILD (Anjiyoimmunoblastik 
lenfadenopati, disproteinemi içeren), 
periferik T-hücreli [obs] 

9702/3 ALK negatif anaplastik büyük hücreli 
9714/3 ALK pozitif anaplastik büyük hücreli 
9737/3 ALK pozitif büyük B-hücreli 
9680/3 anaplastik büyük B-hücreli 

 
Anaplastik büyük hücreli 

9714/3 NOS 
9702/3 ALK negatif 
9714/3 ALK pozitif 
9714/3 CD 30+ 
9718/3 primer kutanöz (C44._) 
9714/3 T hücreli ve Null hücreli tip 

 
9719/3 anjiyosentrik T-hücreli [obs] 
9705/3 anjiyoimmunoblastik [obs] 
9705/3 anjiyoimmunoblastik T-hücreli 
9712/3 anjiyotropik 
9738/3 HHV8-ilişkili multisentrik Castleman 

hastalığında ortaya çıkan da, büyük 
B-hücreli 

9680/3 kronik inflamasyon ilişkili, difüz 
büyük B-hücreli 

9699/3 BALT “Bronş ilişkili lenfoid doku” 
“Bronchus associated lymphoid 
tissue” 

B-hücreli 
9591/3 NOS 
9737/3 ALK pozitif büyük 
9680/3 anaplastik büyük 

Diffüz büyük 
9680/3 NOS 
9680/3 kronik inflamasyon ilişkili 
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9680/3 B-hücreli lenfoma, 
sınıflandırılamayan, ile 
arasında intermediyer 
bulgular görülen 
Burkitt lenfoma ve 

9596/3 B- hücreli lenfoma, 
sınıflandırılamayan, ile 
arasında intermediyer 
bulgular görülen klasik 
Hodgkin lenfoma ve 

9680/3 EBV pozitif, yaşlıların 
9684/3 immunoblastik, NOS 
9680/3 primer, MSS 

(C70._,C71._,C72._) 
9680/3 sentroblastik, NOS 

 
9680/3 histiyosit-bol “rich” büyük “large” 
9712/3 intravaskülar 
9712/3 intravasküler büyük “large” 

(C49.9) 
 

Büyük 
9737/3 ALK pozitif 
9680/3 anaplastik 
9738/3 HHV8-ilişkili multisentrik 

Castleman hastalığında 
ortaya çıkan 

9680/3 histiyosit-bol “rich” 
9680/3 T-hücreli bol “rich” 
9688/3 T-hücreli bol/histiyosit-bol 

 
9728/3 lenfoblastik, prekürsör (bkz. 9836/3) 
9699/3 marjinal zone, NOS 
9679/3 mediastinal büyük “large” (C38.3) 
9699/3 monositoid 
9728/3 prekürsör, lenfoblastik (bkz. 9836/3) 
9670/3 küçük lenfositik/kronik 

lenfositik lösemi (bkz. 9823/3) 
9591/3 splenik diffüz kırmızı pulpa küçük 
9689/3 splenik marjinal zone (C42.2) 
9688/3 T-hücreli bol/histiyosit-bol “rich” 

büyük “large” 
9680/3 T-hücreli bol büyük 
9679/3 timik büyük (C37.9) 
9680/3 sınıflandırılamayan, diffüz 

büyük B-hücreli lenfoma ve 
Burkitt lenfoması arasında 
intermediyer özellikler taşıyan 

9596/3 sınıflandırılamayan, diffüz 
büyük B-hücreli lenfoma ve 
klasik Hodgkin lenfoması arasında 
intermediyer özellikler taşıyan 

Burkitt 
9687/3 NOS (tüm varyantlar) 
9680/3 B-hücreli lenfoma, 

sınıflandırılamayan, diffüz büyük B- 
hücreli lenfoma ve Burkitt arasında 
intermediyer özellikler taşıyan 

9687/3 tip, küçük “nonleaved” çentiksiz 
[obs] (tüm varyantlar) 

9687/3 tip, andiferansiye [obs] (tüm varyantlar) 
 

9687/3 Burkitt-benzeri 
9738/3 Castleman hastalığı, büyük B-hücreli, 

HHV8-ilişkili multisentrik ile birlikte olan 
9714/3 CD30+ anaplastik büyük hücreli 
9718/3 CD30+ büyük T-hücreli, primer kutanöz 

(C44._) 
9709/3 CD4-pozitif küçük/orta “medium” T- 

hücreli, primer kutanöz 
9709/3 CD8-pozitif agresif epidermotropik 

sitotoksik T-hücreli, primer kutanöz 

Sentroblastik 
9680/3 NOS 
9680/3 difüz 
9698/3 folliküler 
9680/3 büyük B-hücreli, diffüz, NOS 

Sentroblastik-sentrositik 
9675/3 NOS [obs] 
9675/3 difüz [obs] 
9690/3 folliküler [obs] (bkz. 9675/3) 

9673/3 sentrositik [obs] (tüm varyantlar: 
blastik, pleomorfik, küçük hücreli) 

9680/3 kronik infamasyon, diffüz büyük 
B-hücreli ilişkili 

9680/3 “cleaved” “çentikli” ve “noncleaved” 
“çentiksiz”, büyük hücreli [obs] 

“Cleaved” çentikli hücreli 
9591/3 NOS [obs] 
9695/3 folliküler küçük 

Büyük “large” 
9680/3 NOS [obs] 
9680/3 diffüz 
9698/3 folliküler [obs] 
9680/3 büyük hücreli, NOS [obs] 
9691/3 mikst küçük, ve büyük hücreli, 

folliküler [obs] 

Küçük “small” 
9591/3 NOS [obs] 
9591/3 diffüz [obs] 
9695/3 folliküler [obs] 

9727/3 
9670/3 
9699/3 

blastik NK hücreli [obs] 
B lenfositik, küçük, NOS 
bronş ilişkili lenfoid doku “lenfoması” 
BALT "bronchus associated lymphoid tissue" 
lenfoma 

9680/3 MSS, primer diffüz büyük B-hücreli 
(C70._, C71._, C72._) 

9596/3 kompozit Hodgkin ve non-Hodgkin 
9727/3 “convoluted” büklümlü hücreli [obs] 
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Kutanöz “deri” 

9709/3 NOS (C44._) [obs] 
9718/3 CD30+ büyük T-hücreli, primer 
9709/3 CD4-pozitif küçük/orta “medium” 

T-hücreli, primer 
9709/3 CD8-pozitif agresiv epidermotropik 

sitotoksik T-hücreli, primer 
9680/3 DLBCL, primer, bacak tipi (C44.7) 

“Diffuse large B-cell lymphoma” 
9597/3 follikül merkez “center”, primer 

 
Primer 

9718/3 anaplastik büyük-hücreli (C44._) 
9718/3 CD30+ büyük T-hücreli 
9709/3 CD4-pozitif küçük/orta “medium” 

T-hücreli 
9709/3 CD8-pozitif agresif 

epidermotropik sitotoksik T-hücre 
9680/3 DLBCL, bacak tipi (C44.7) 

“Diffuse large B-cell lymphoma” 
9597/3 follikül merkez “center” 
9726/3 gama-delta T-hücreli 

 
9718/3 primer, anaplastik büyük-hücreli 

(C44._) 
9709/3 T-cell, NOS (C44._) 

 
9709/3 sitotoksik T-hücreli, primer kutanöz 

CD8-pozitif agresif epidermotropik 
 

Diffüz 
9591/3 NOS 
9680/3 sentroblastik 
9675/3 sentroblastik-sentrositik [obs] 
9680/3 histiyositik 

 
Büyük B-hücreli 

9680/3 NOS 
9680/3 kronik inflamasyon ilişkili 
9680/3 sentroblastik, NOS 
9680/3 EBV pozitif, yaşlılarda görülen 
9684/3 immunoblastik, NOS 
9680/3 primer, MSS nin (C70._,C71._, 

C72._) 
 

Büyük hücreli 
9680/3 NOS [obs] 
9680/3 “cleaved” çentikli 
9680/3 “noncleaved” çentiksiz 

 
Lenfositik 

9670/3 NOS (bkz. 9823/3) [obs] 
9673/3 intermediyer diferansiye 

(tüm varyantllar: blastik, 
pleomorfik, küçük hücreli) 

9591/3 az diferansiye [obs] 

9670/3                küçük(bkz. 9823/3) 
9670/3 iyi diferansiye (bkz. 9823/3) 

 
Mikst 

9675/3 hücreli tip [obs] 
9675/3 lenfositik-histiyositik [obs] 
9675/3 küçük ve büyük hücreli [obs] 

 
9680/3 çentiksiz “noncleaved”, NOS [obs] 
9591/3 kırmızı pulpa “red pulp” küçük B- 

hücreli lenfoma, splenik “dalak” 
 

“Small cell” küçük hücre 
9591/3 hücre, çentiksiz “noncleaved” 

[obs] 
9670/3 hücre (bkz. 9823/3) 
9591/3 çentikli “cleaved” hücreli [obs] 
9670/3 lenfositik (bkz. 9823/3) 
9687/3 çentiksiz “noncleaved”, Burkitt tip 
9591/3 splenik kırmızı pulpa B-hücreli 

 
9680/3 DLBCL, primer kutanöz, bacak tip (C44.7) 

“Diffuse large B-cell lymphoma” 
9680/3 EBV pozitif diffüz büyük B-hücreli 

yaşlılarda görülen 
9717/3 enteropati ile birlikte T-hücreli 

lenfoma 
9717/3 enteropati, intestinal T-hücreli 

lenfoma tip 
9709/3 epidermotropik sitotoksik T-hücreli, 

primer kutanöz CD8-pozitif agresif 
9699/3 ekstranodal marjinal zon lenfoma, 

mukoza-ilişkili lenfoid dokunun 
9719/3 ektranodal NK/T hücreli lenfoma, nazal 

“burun” tip 
 

Follikül merkezli “center” 
9690/3 NOS (bkz. 9675/3) 
9690/3 folliküler (bkz. 9675/3) 
9597/3 primer kutanöz 

 
Folliküler 

9690/3 NOS (bkz. 9675/3) 
9698/3 sentroblastik 
9690/3 sentroblastik-sentrositik [obs] (bkz. 

9675/3) 
9690/3 follikül senter (bkz. 9675/3) 
9695/3 derece “grade” 1 
9691/3 derece “grade” 2 
9698/3 derece “grade” 3 
9698/3 derece “grade” 3A 
9698/3 derece “grade” 3B 
9698/3 büyük “large” hücreli, çentiksiz 

“noncleaved” [obs] 
9698/3 büyük “large” hücreli, NOS 
9698/3 büyük çentikli “cleaved” hücreli [obs] 
9691/3 mikst hücreli tip [obs] 



Alfabetik Dizin

155 155 

Alfabetik Dizin 
 

 

 
 

9691/3 mikst küçük çentikli “cleaved” ve 
büyük hücreli [obs] 

9698/3 “noncleaved” küçük hücreli, NOS[obs] 
9695/3 “small cleaved cell” küçük çentikli 

hücreli [obs] 
 

9726/3 gama-delta T-hücreli, primer kutanöz 
9716/3 hepatosplenik gd (gamma-delta) hücreli 
9716/3 hepatosplenik T-hücreli 
9738/3 HHV8-ile ilişkili multisentrik Castleman 

hastalığı, büyük B-hücreli gelişen 
9680/3 histiyosit-bol “rich” büyük B-hücreli 
9688/3 histiyosit-bol “rich”/T-hücreli bol “rich” 

büyük B-hücreli 

Histiyositik 
9680/3 NOS [obs] 
9680/3 diffüz 
9698/3 nodüler [obs] 
9755/3 gerçek “true” “histiyositik sarkom” 
9596/3 Hodgkin ve non-Hodgkin, kompozit 
9650/3 Hodgkin (bkz. Hodgkin lenfoma) 
9725/3 hidroa vaksiniform-benzer 

İmmunoblastik 
9684/3 NOS 
9684/3 büyük B-hücreli, diffüz, NOS 
9684/3 büyük hücreli 
9680/3 inflamasyon, diffüz büyük B-hücreli 

ile birlikte kronik 

İntermediyer 
9680/3 diffüz büyük B-hücreli lenfoma ve 

Burkitt lenfoma arasında, B-hücreli, 
sınıflandırılamayan, bulgular içeren 

9596/3 diffüz büyük B-hücreli lenfoma ve 
klasik Hodgkin lenfoma arasında, B- 
hücreli, sınıflandırılamayan, bulgular 

9673/3 diferansiyasyon, lenfositik, 
diffüz [obs] (tüm varyantlar: blastik, 
pleomorfik, küçük hücreli) 

9591/3 diferansiyasyon, lenfositik, nodüler [obs] 

9717/3 intestinal T-hücreli 
9717/3 intestinal T-hücreli, enteropati tip 
9712/3 intravasküler B-hücreli 
9712/3 intravasküler büyük B-hücreli (C49.9) 
9714/3 Ki-1+ büyük hücreli [obs] 

Büyük “large” 
9680/3 NOS 

B-hücreli 
9680/3 NOS 
9737/3 ALK pozitif 
9680/3 anaplastik 
9738/3 HHV8-ilişkili multisentrik 

Castleman hastalığında gelişmiş 
9680/3 histiyosit-bol“rich” büyük“large” 
9712/3 intravasküler (C49.9) 
9679/3 mediastinal (C38.3) 
9680/3 T-hücreli bol “rich” 

9688/3 T-hücreli bol “rich”/histiyosit-bol 
“rich” 

9679/3 timik (C37.9) 
 

9698/3 “cleaved” “çentikli” hücreli, folliküler 
[obs] 

9680/3 “cleaved” “çentikli” hücreli, NOS[obs] 
9680/3 histiyosit-bol büyük B-hücreli 
9714/3 büyük hücreli (Ki-1+) [obs] 
9675/3 mikst küçük ve büyük hücreli, diffüz 

[obs] 
9691/3 mikst küçük “çentikli” “cleaved” ve 

büyük hücreli, folliküler [obs] 
9702/3 periferik T-hücreli, pleomorfik 

orta “medium” ve büyük hücreli 
9718/3 primer kutanöz anaplastik büyük 

hücreli (C44._) 
 

T-cell 
9688/3 bol-“rich”/histiyosit-bol büyük 

B-hücreli 
9680/3 bol “rich” büyük B-hücreli 
9718/3 primer kutanöz CD30+ 
9714/3  ve “null” hücreli tip, anaplastik 

 
Büyük hücreli “large cell” 

Anaplastik 
9714/3 NOS 

 
9702/3 ALK negatif 
9714/3 ALK pozitif 
9680/3 B-hücreli 
9714/3 CD30+ 
9714/3 T-hücreli ve Null hücreli tip 

9714/3 CD30+ anaplastik 

“Cleaved” “çentikli” 
9680/3 NOS [obs] 
9680/3 ve çentiksiz “noncleaved” [obs] 
9680/3 diffüz 

 
9680/3 diffüz, NOS [obs] 
9698/3 folliküler, NOS 
9684/3 immünoblastik 

 
“Non-cleaved” “çentiksiz” 

9680/3 NOS 
9680/3 diffüz 
9698/3 folliküler [obs] 

 
9702/3 periferik T-hücreli 
9718/3  primer kutanöz anaplastik (C44._) 

Büyük diffüz “large diffuse” 
B-hücreli 

9680/3 NOS 
9680/3 EBV pozitif, yaşlılarda görülen 
9684/3 immunoblastik, NOS 
9680/3 kronik inflamasyon ilişkili 
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9680/3 primer MSS, “of CNS” (C70._, C71._, 

C72._) 

9680/3 bacak tipi, primer kutanöz DLBCL (C44.7) 
“Diffuse large B-cell lymphoma” 

9702/3 Lennert 

Lenfoblastik 
9727/3 NOS (bkz. 9835/3) 
9728/3 prekürsör B-hücreli (bkz. 9836/3) 
9727/3 prekürsör hücreli, NOS (bkz.9835/3) 
9729/3 prekürsör T-hücreli (bkz. 9837/3) 

Lenfositik 
9670/3 NOS (bkz. 9823/3) 
9670/3 B, küçük, NOS (bkz. 9823/3) 

Diffüz 
9670/3 NOS (bkz. 9823/3) 
9673/3 intermediyer diferansiye [obs] 

(tüm varyantllar: blastik, 
pleomorfik, küçük hücreli) 

9591/3 az diferansiye [obs] 
9670/3 küçük (bkz. 9823/3) 
9670/3 iyi diferansiye (bkz. 9823/3) 

9673/3 intermediyer diferansiye, diffüz [obs] 
(tüm varyantlar: blastik, pleomorfik, 
küçük hücreli) 

 
Nodüler 

9690/3 NOS [obs] (bkz. 9675/3) 
9591/3 intermediyer diferansiye [obs] 
9695/3 az diferansiye [obs] 
9698/3 iyi diferansiye [obs] 

9591/3 az diferansiye, diffüz [obs] 
9695/3 az diferansiye, nodüler [obs] 

Küçük “small” 
9670/3 NOS (bkz. 9823/3) 
9670/3  /B-hücreli kronik lenfositik 

lösemi (bkz. 9823/3) 
9670/3 B, NOS (bkz. 9823/3) 
9670/3 diffüz (bkz. 9823/3) 

9670/3 iyi diferansiye, diffüz (bkz.9823/3) 
9698/3 iyi diferansiye, nodüler [obs] 

9675/3 lenfositik-histiyositik, mikst, diffüz [obs] 
9691/3 lenfositik-histiyositik, mikst, nodüler [obs] 
9702/3 lenfoepitelyoid 

 
Lenfoid doku 

9699/3 bronş-ilişkili 
9699/3 deri- ilişkili 
9699/3 ekstranodal marjinal zon, mukoza 

ilişkili 
9699/3 mukoza- ilişkili 

 
9671/3 lenfoplazmasitik 
9671/3 lenfoplazmasitoid 

9699/3 MALT“mucosa-associated lymphoid tissue” 
9673/3 mantle hücreli (tüm varyantlar: blastik, 

pleomorfik, küçük hücreli) 
9673/3 “mantle zone” [obs] (tüm varyantlar: 

blastik, pleomorfik, küçük hücreli) 
 

Marjinal zon 
9699/3 NOS 
9699/3 B-hücreli, NOS 
9689/3 B-hücreli, splenik “dalak” (C42.2) 
9699/3 ekstranodal, mukoza-ilişkili lenfoid 

doku 
9699/3 nodal 
9689/3 splenik “dalak”, B-hücreli (C42.2) 
9689/3 splenik “dalak”, NOS (C42.2) 

 
9702/3 matür “olgun” T-hücreli, NOS 
9679/3 mediastinal büyük B-hücreli (C38.3) 
9764/3 “Mediterranean” Akdeniz 
9702/3 orta“medium” ve büyük hücreli, periferik 

T-hücreli lenfoma, pleomorfik 
 

Mikst 
Hücreli tip 

9675/3 diffüz [obs] 
9691/3 folliküler [obs] 
9691/3 nodüler [obs] 

 
9675/3 lenfositik-histiyositik, diffüz [obs] 
9691/3 lenfositik-histiyositik, nodüler [obs] 
9675/3 küçük ve büyük hücreli, diffüz [obs] 
9691/3 küçük “cleaved” çentikli ve büyük 

hücreli folliküler [obs] 
 

9699/3 monositoid B- hücreli 
9699/3 mukoza-ilişkili lenfoid doku 
9699/3 mukoza-ilişkili lenfoid doku, 

ekstranodal marjinal zon 
9738/3 multisentrik Castleman hastalığı, büyük 

B- hücreli, HHV8-ilişkili gelişen 
9719/3 nazal ve nazal-tip NK/T- hücreli 
9719/3 nazal tip ekstranodal NK/T- hücreli 
9727/3 NK hücreli, blastik [obs] 
9719/3 NK/T- hücreli, ekstranodal, nazal-tip 
9719/3 NK/T-hücreli, nazal ve nazal-tip 
9699/3 nodal marjinal zon 

 
Nodüler 

9690/3 NOS [obs] (bkz. 9675/3) 
9698/3 histiyositik [obs] 

 
Lenfositik 

9690/3 NOS [obs] (bkz. 9675/3) 
 

9591/3 intermediyer diferansiyasyon [obs] 
9695/3 az diferansiye [obs] 
9698/3 iyi diferansiye [obs] 

 
9691/3 mikst hücreli tip [obs] 
9691/3 mikst lenfositik-histiyositik [obs] 



Alfabetik Dizin

157 157 

Alfabetik Dizin 
 

 

 
 

9591/3 non-Burkitt andiferansiye hücreli [obs] 
 

“Non-cleaved” “çentiksiz” 
9680/3 NOS 
9680/3 diffüz, NOS [obs] 
9698/3 hücreli, folliküler, NOS [obs] 
9591/3 hücreli, NOS 
9680/3 ve “cleaved” çentikli büyük hücreli 

[obs] 
 

Büyük hücreli “Large cell” 
9680/3 NOS 
9680/3 diffüz 
9698/3 folliküler [obs] 
9687/3 küçük, Burkitt tip [obs] (tüm 

varyantlar) 
9591/3 küçük hücreli, diffüz [obs] 

 
9596/3 non-Hodgkin ve Hodgkin, kompozit 
9591/3 non-Hodgkin, NOS 
9714/3 “null” hücreli ve T-hücreli tip anaplastik 

büyük hücreli 
9680/3 MSS, diffüz büyük B-hücreli (C70._, 

C71._, C72._) 
9708/3 pannikülitis-benzer T-hücreli lenfoma, 

subkutanöz 
9680/3 yaşlılarda görülen, EBV pozitif diffüz 

büyük B-hücreli 
 

Periferal T-hücreli 
9702/3 NOS 
9705/3 AILD (Anjiyoimmunoblastik 

Lenfadenopati Disproteinemi içeren) 
[obs] 

9702/3 büyük hücreli 
9702/3 pleomorfik orta “medium” ve büyük 

hücreli 
9702/3 pleomorfik küçük hücreli 

 
9735/3 plazmablastik 
9671/3 plazmasitik [obs] 
9671/3 plazmasitoid [obs] 
9702/3 pleomorfik orta “medium” ve büyük 

hücreli, periferik T-hücreli 
9702/3 pleomorfik küçük hücreli, periferik 

T-hücreli 
 

Az diferansiye 
9591/3 lenfositik, diffüz [obs] 
9695/3 lenfositik, nodüler [obs] 

 
Prekürsör 

9728/3 B-hücreli lenfoblastik (bkz. 9836/3) 
9727/3 hücreli lenfoblastik, NOS (bkz. 

9835/3) 
9729/3 T-hücreli lenfoblastik (bkz.9837/3) 

Primer kutanöz 
9718/3 anaplastik büyük-hücreli (C44._) 
9718/3 CD30+ büyük T-hücreli 
9709/3 CD4-pozitif küçük/orta “medium” T- 

hücreli 
9709/3 CD8-pozitif agresif epidermotropik 

sitotoksik T-hücreli 
9680/3 DLBCL, bacak tipi (C44.7) 
9597/3 follikül merkezi “center” 
9726/3 gama-delta T-hücreli 

 
9591/3 kırmızı pulpa küçük B-hücreli, splenik 

diffüz 
9680/3 primer diffüz büyük B-hücreli, MSS’nin 

(C70._, C71._, C72._) 
9678/3 primer effüzyon “effusion” 
9699/3 SALT “skin associated lymphoid tissue” 
9699/3 Deri ilişkili lenfoid doku “skin associated 

lymphoid tissue” “SALT” 
 

Küçük “small” 
9670/3 B lenfositik, NOS (bkz.9823/3) 
9591/3 B-hücreli, splenik diffüz kırmızı pulpa 
9675/3 ve büyük hücreli, mikst, diffüz [obs] 

 
Hücre 

9670/3 NOS (bkz. 9823/3) 
9670/3 diffüz (bkz. 9823/3) 
9591/3 çentiksiz “noncleaved”, diffüz [obs] 
9702/3  pleomorfik, periferik T-hücreli 

 
Çentikli “cleaved” 

9695/3 çentikli “cleaved” hücre, folliküler 
[obs] 
folliküler [obs] 

9591/3 hücre, diffüz [obs] 
9591/3 hücre, NOS [obs] 
9691/3 ve çentiksiz “noncleaved”, mikst, 

 
9687/3 çentiksiz “noncleaved”, Burkitt tip 

[obs] (tüm varyantlar) 
9670/3 lenfositik/B-hücreli kronik lenfositik 

lösemi (bkz.9823/3) 
9670/3 lenfositik, B, NOS (bkz.9823/3) 
9670/3 lenfositik, diffüz, NOS (bkz. 9823/3) 
9670/3 lenfositik, NOS (bkz. 9823/3) 

 
“Splenic” Dalak 

9591/3 diffüz kırmızı pulpa küçük B-hücreli 
lenfoma 

9689/3 marjinal zon B-hücreli (C42.2) 
9689/3 marjinal zon, NOS (C42.2) 
9689/3 villöz lenfosit ile (C42.2) 

 
9708/3 subkutanöz pannikulitis-benzeri T- 

hücreli lenfoma 
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T-hücreli 

9702/3 NOS 
9709/3 NOS, kutanöz (C44._)    
9827/3 “adult” erişkin (tüm varyantlar) 
9827/3 “adult” erişkin T-hücreli lösemi/ 

lenfoma (HTLV-1 pozitif) 
(tüm varyantlar) 

9827/3 “adult” erişkin T-hücreli lösemi/ 
lenfoma (tüm varyantlar) 

9709/3 agresif epidermotropik sitotoksik, 
premiyer kutanöz CD8-pozitif 

9714/3 anaplastik büyük hücreli, T hücreli 
ve Null hücreli tip 

9719/3 anjiyosentrik [obs] 
9705/3 anjiyoimmunoblastik 
9709/3 CD4-pozitif küçük/orta “medium”, 

primer kutanöz 
9709/3 CD8-pozitif agresif epidermotropik 

sitotoksik, primer kutanöz 
9709/3 kutanöz, NOS (C44._) 
9709/3 sitotoksik, primer kutanöz 

CD8-pozitif agresif epidermotropik 
9717/3 enteropati ilişkili 
9717/3 enteropati tip, intestinal 
9709/3 epidermotropik sitotoksik, primer 

kutanöz CD8-pozitif agresif 
9716/3 hepatosplenik 
9717/3 intestinal 
9702/3 büyük hücreli “large cell”, periferik 
9729/3 lenfoblastik, prekürsör (bkz.9837/3) 
9702/3 “matür” olgun, NOS 

 
Periferik 

9702/3 NOS 
9705/3 AILD (Anjiyoimmunoblastik 

Lenfadenopati ile Disproteinemi) 
[obs] 

9702/3 büyük hücreli “large cell” 
9702/3 pleomorfik orta “medium” ve 

büyük hücreli “large cell” 
9702/3 pleomorfik, küçük hücreli “small 

cell” 

9729/3 prekürsör, lenfoblastik (bkz.9837/3) 

Primer kutanöz 
9718/3 CD30+ büyük 
9709/3 CD4-pozitif küçük/orta 

“medium” 
9709/3 CD8-pozitif agressif 

epidermotropik sitotoksik 
9726/3 gama-delta 

 
9688/3 bol “zengin” “rich”/histiyosit-bol 

“rich” büyük “large” B-hücreli 
9680/3 bol “zengin “rich” büyük “large” 

B-hücreli 
9709/3 küçük “small”/orta “medium”, 

primer kutanöz CD4-pozitif 
9708/3 subkutanöz pannikulitis-benzeri 

9680/3 sınıflandırılamayan intermediyer 
“ara”, diffüz büyük B-hücreli lenfoma 
ve Burkitt lenfoma arasında bulgular 
gösteren 

9596/3 sınıflandırılamayan intermediyer 
“ara”, difüz büyük B-hücreli lenfoma 
ve klasik Hodgkin lenfoma arasında 
bulgular gösteren 

9679/3 timik büyük “large” B-hücreli (C37.9) 
9719/3 T/NK-hücreli 
9755/3 “true” gerçek histiyositik 
9702/3 T-zon 

 
Andiferansiye “Undiferentiated” 

9687/3 Burkitt tip [obs] (tüm varyantlar) 
9591/3 hücre, non-Burkitt [obs] 
9591/3 hücre tipi, NOS [obs] 

 
9725/3 vaksiniform-benzeri, hidroa 

 
İyi-diferansiye 

9670/3 lenfositik, diffüz (bkz. 9823/3) 
9698/3 lenfositik, nodüler [obs] 

 
9680/3 intermediyer “ara”, diffüz büyük B- 

hücreli lenfoma ve Burkitt lenfoma 
arasında bulgular gösteren 

9596/3 intermediyer “ara”, diffüz büyük B- 
hücreli lenfoma ve klasik Hodgkin 
lenfoma arasında bulgular gösteren 

 
9590/3 Lenfoma, NOS (bkz. Lenfoma (malign)) 
9766/1 Lenfomatoid granülomatozis  
9718/3 Lenfomatoid papulozis (C44._) 
8561/0 Lenfomatozum, papiller kistadenom 

(C07._, C08._) 
9673/3 Lenfomatöz polipozis, malign (tüm 

varyantlar: blastik, pleomorfik, küçü hücreli) 
 

9530/0 Lenfoplazmasit-zengin“rich” meninjiyom 
(C70._) 

 
Lenfoproliferatif 

9724/3 çocukluk çağı hastalığı, sistemik EBV 
pozitif T-hücreli 

9768/1 hastalık, T-gama 
 

Dizorder “bozukluk” 
9970/1 NOS 
9831/3 kronik, NK hücreli 
9971/1 post transplant, NOS 
9971/3 post transplant “transplantasyon 

sonrası”, polimorfik 
9718/3 primer kutanöz CD30+ T-hücreli 

(C44._) 
 

Lenfosarkom 
9591/3 NOS [obs] 
9820/3 hücre lösemi [obs] 
9591/3 diffüz [obs] 
9702/3     Lennert lenfoma 
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C69.4 Lens, kristal 
C69.4 Lens kristali 

 
8744/3 Lentijinöz melanom, akral, malign (C44._) 
8746/3 Lentijinöz melanom, mukozal 
8832/0 Lentiküler, dermatofibrom (C44._) 

 
Lentigo 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 
8742/2 malign (C44._) 
8742/3 malign melanom (C44._) 

 
9530/3 Leptomeninjiyal sarkom (C70._) 
9751/3 Letterer-Siwe hastalığı “Langerhans cell 

histiocytosis, LCH” [obs] 
9766/1 Lezyon, anjiyosentrik immünoproliferatif 
8762/1 Lezyon, proliferatif dermal, konjenital 

nevüs de (C44._) 
 

Leydig hücreli tümör 
8650/1 NOS (C62._) 
8650/0 benign (C62._) 
8650/3 malign (C62._) 

 
Leydig-Sertoli hücreli tümör 

8631/1 NOS 
8631/3 az diferansiye 
8634/3 az diferansiye, heterolog elementler 

içeren 
8631/1 “intermediate” orta derece 

diferansiye 
8634/1 “intermediate” diferansiye, 

heterolog elementler içeren 
8631/0 iyi diferansiye 
8633/1 “retiform” “retiküler” “ağsı” 
8634/1 “retiform”, heterolog elementler 

içeren 
8631/3 sarkomatoid 

 
9493/0 Lhermitte-Duclos displastik 

gangliositom, serebellum (C71.6) 
 

Ligament “bağ” 
C49.9 NOS 
C57.1 “broad” geniş 
C57.2 “round” yuvarlak 
C57.3 uterin “uterus” 
C57.3 uterosakral 

 
C69.1 Limbus, kornea, “kıyı, sınır, bileşke” 
C02.9 Lingual “dil”, NOS 
C02.4 Lingual tonsil “dil bademciği” 
C34.1 Lingula “dilcik”, akciğer 

 
8142/3 Linitis plastika “matara mide” “diffüz 

inflitatif” (C16._) 

Lipid 
8670/0 hücreli ovaryum tümörü (C56.9) 
8641/0 deposu, Sertoli hücreli tümör içeren 

(C56.9) 
8641/0 deposu, tübüler androblastom içeren 

(C56.9) 
 

8641/0 Lipidli, follikülom 
8314/3 Lipid-zengin karsinom (C50._) 
8641/0 Lipid-zengin Sertoli hücreli tümör 

(C56.9) 
8324/0 Lipoadenom 
8881/0 Lipoblastom 
8881/0 Lipoblastomatoz 
-------- Lipogranülom, NOS (bkz. SNOMED) 
8670/0 Lipoid hücreli tümör, over “ovaryum” 

(C56.9) 
8890/0 Lipoleiyomiyom 

 
Lipom 

8850/0 NOS 
8850/1 atipik 
8862/0 kondroid 
8880/0 fötal yağ hücresi 
8881/0 fötal, NOS 
8857/0 iğsi “spindle” hücreli 
8856/0 infiltre 
8856/0 intramusküler 
8854/0 pleomorfik 

 
8851/3 Lipom-benzeri liposarkom 

 
Lipomatozis 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- diffüz (bkz. SNOMED) 
8881/0 fötal 

9506/1 Lipomatöz medülloblastom (C71.6) 
9506/1 Liponörositom, serebellar 

Liposarkom 
8851/3 NOS 
8850/1 süperfisiyel 
8850/1 süperfisiyel yumuşak doku 

“soft tissue” 

Liposarkom 
8850/3 NOS 
8858/3 dediferansiye 
8851/3 diferansiye 
8857/3 fibroblastik 
8851/3 infamatuar 
8851/3 iyi diferansiye 
8850/1 iyi diferansiye, superfisiyel yumuşak doku 
8851/3 lipom-benzeri 
8855/3 mikst 
8852/3 miksoid 
8854/3 pleomorfik 
8853/3 “round” yuvarlak hücreli 
8851/3 skleroze 
8850/1 süperfisiyel iyi diferansiye 
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Lob 

C71.1 frontal “beyin” 
C34.3 alt, bronşlar 
C34.3 alt, akciğer 
C34.2 orta “middle”, bronşlar 
C34.2 orta “middle”, akciğer 
C71.4 oksipital “beyin” 
C71.3 pariyetal “beyin” 
C71.2 temporal “beyin” 
C34.1 üst, bronşlar 
C34.1  üst, akciğer 

 
Lobüler 

8520/3 adenokarsinom (C50._) 
8522/3 ve duktal karsinom (C50._) 
8522/3 ve infiltre duktal karsinom (C50._) 
8522/3 ve intraduktal karsinom (C50._) 

 
Karsinom 

8520/3 NOS (C50._) 
8522/3 infiltre ve duktal karsinom in situ 

(C50._) 
8520/3 infiltre (C50._) 

 
In situ 

8520/2 NOS (C50._) 
8522/3 ve infiltre duktal (C50._) 
8522/2 ve intraduktal karsinom 

(C50._) 
 

8520/2 noninfiltre “noninvaziv” (C50._) 
 

-------- hyperplazi (bkz. SNOMED) 
8524/3 infiltre, diğer tip karsinomlar ile mikst 

(C50._) 
 

8815/0 Lokalize fibröz tümör 
 

-------- “Lökokeratoz” (bkz. SNOMED) 
-------- “Lökoplaki”, NOS (bkz. SNOMED) 

 

Lösemi “leukemia” (C42.1) 
9800/3 NOS 
9897/3 11q23 abnormalite, akut miyeloid 

 
Akut 

9801/3 NOS 
9826/3 B-ALL (bkz. 9687/3) 
9870/3 bazofilik 
9805/3 “bilineal” 
9805/3 bifenotipik 
9808/3 B/miyeloid, NOS, mikst fenotip 
9826/3 Burkitt tip (bkz. 9687/3) [obs] 
9837/3 kortikal T ALL (bkz. 9729/3) 
9840/3 eritroid 
9861/3 granülositik (FAB ya da DSÖ tip 

spesifiye edilemeyen) 
9835/3 L2 tip lenfoblastik, NOS (bkz.9727/3) 
9835/3 lenfoblastik (bkz. 9727/3) 

Lenfoblastik 
9835/3 NOS (bkz. 9727/3) 
9835/3 L2 tip, NOS (bkz.9727/3) 
9826/3 matür B-hücre tip (bkz. 

9687/3) 
9835/3 prekürsör-hücre tip (bkz. 

9727/3) 
 

9835/3 lenfositik (bkz. 9727/3) 
9835/3 lenfoid (bkz. 9727/3) 
9837/3 matür T ALL (bkz. 9729/3) 
9910/3 megakaryoblastik 
9805/3 mikst “lineage” 

Mikst fenotip 
9808/3 B/miyeloid, NOS 
9809/3 T/miyeloid, NOS 
9806/3 t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1 içeren 
9807/3 T(v;11q23); MLL “rearranged” içeren 

9891/3 monoblastik ve monositik 
9891/3 monoblastik (tüm varyantlar) 
9891/3 monositik ve monoblastik 
9891/3 monositik (tüm varyantlar) 
9872/3 miyeloblastik 
9861/3 miyelositik (FAB ya da DSÖ tip 

spesifiye edilemeyen) 
9874/3 miyelositik, maturasyon içeren 
9861/3 miyelojenöz(FAB ya da WHO tip 

spesifiye edilemeyen) 
 

Miyeloid 
9861/3 NOS (FAB ya da WHO/DSÖ 

tip spesifiye edilemeyen) 
9897/3 11q23 abnormaliteleri 
9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO 
9871/3 CBF-beta/MYH11 
9895/3 değişiklikler, miyelodisplazi-ilişkili 
9865/3 DEK-NUP214; t(6;9)(p23;q34) 
9869/3 inv(3)(q21;q26.2) or t(3;3) 

(q21;q26.2); RPN1-EVI1 
9871/3 inv(16)(p13;q22) 
9840/3 M6 tip 
9911/3 megakaryoblastik, t(1;22) 

(p13;q13); RBM15-MKL1 ile 
9872/3 minimal diferansiasyon 
9897/3 MLL 
9897/3 MLLT3-MLL; t(9;11)(p22;q23) 
9861/3 mutated CEBPA 
9861/3 mutated NPM1 
9895/3 miyelodisplazi-ilişkili değişiklik 
9866/3 PML/RAR-alfa 
9911/3 RBM15MKL1;t(1;22) 

(p13;q13), megakaryoblastik 
9869/3 RPN1-EVI1; t(3;3)(q21;q26.2) 

ya da inv(3)(q21;q26.2) 
9911/3 t(1;22)(p13;q13); RBM15- 

MKL1, megakaryoblastik 
9869/3 t(3;3)(q21;q26.2) ya da inv(3) 

(q21;q26.2); RPN1-EVI1 
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9865/3 t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 
9896/3 t(8;21)(q22;q22) 
9896/3 t(8;21)(q22;q22);RUNX1RUNX1T1 
9897/3 t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 
9866/3 t(15;17)(q22;q11-12) 
9871/3 t(16;16)(p13;q11) 
9920/3 terapi ilişkili, alkilleyici ajan 

ilişkili 
9920/3 terapi ilişkili, epipodofillotoksin 

ilişkili 
9920/3 terapi ilişkili, NOS 
9871/3 abnormal kemikiliği 

eozinofiller (tüm varyantlar) 
9874/3 maturasyon içeren 
9895/3 multilineage displazi içeren 
9895/3 miyelodisplazi-ilişkili değişiklik 
9873/3 maturasyon olmadan 
9895/3 öncesinde miyelodisplastik 

sendrom olmadan 
9895/3 öncesinde miyelodisplastik 

sendrom içeren 
 

9867/3 miyelomonositik, NOS 
9871/3 miyelomonositik, abnormal 

eozinofiller içeren 
9861/3 non-lenfositik (FAB ya da DSÖ 

tip spesifiye edilemeyen) 
9836/3 pre-B ALL (bkz. 9728/3) 
9836/3 pre-pre-B ALL (bkz. 9728/3) 
9837/3 Pre-T ALL (bkz. 9729/3) 
9836/3 pro-B ALL (bkz. 9728/3) 

Promiyelositik 
9866/3 NOS (tüm varyantlar) 
9866/3 PML/RAR-alfa 
9866/3 t(15;17)(q22;q11-12) 

9837/3 Pro-T ALL (bkz.9729/3) 
9809/3 T/miyeloid, NOS, mikst fenotip 
9871/3 abnormal kemik iliği eozinofiller, 

miyeloid (tüm variyantlar) 
9895/3 “multilineage” displazi, miyeloid içeren 
9873/3 maturasyon olmadan, miyeloid 
9895/3 miyelodisplastik sendrom 

olmadan, miyeloid 
9895/3 miyelodisplastik sendrom içeren, 

miyeloid 

Adult “erişkin” 
9827/3 T-hücreli (tüm varyantlar) 
9827/3 T-hücreli lösemi/lenfoma 

(HTLV-1 pozitif) (tüm varyantlar) 
9827/3 T-hücreli lenfoma/lösemi 

(tüm varyantlar) 

9948/3 agresif NK-hücreli 
Alösemik “aleukemic” 

9800/3 NOS [obs] 

9860/3 granülositik [obs] 
9820/3 lenfatik [obs] 
9820/3 lenfositik [obs] 
9820/3 lenfoid [obs] 
9860/3 monositik [obs] 
9860/3 miyelojenöz [obs] 
9860/3 miyeloid [obs] 

9920/3 Alkilleyici ajan terapi ilişkili, 
akut miyeloid 

9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, akut 
miyeloid 

9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO, FAB M2 
9840/3 AML M6 
9898/3 Down Sendrom, miyeloid ilişkili 
9876/3 atipik kronik miyeloid, BCR/ABL 

negatif 
9876/3 atipik kronik miyeloid, “Philadelphia” 

chromosome Ph1 negatif 
9826/3 B-ALL (bkz. 9687/3) 
9870/3 bazofilik, akut 

B-cell 
9823/3 kronik lenfositik lösemi/küçük 

lenfositik lenfoma (bkz. 9670/3) 
9836/3 lenfoblastik, prekürsör 

(bkz.9728/3) 
9823/3 tip, kronik lenfositik, (BCLL, 

tüm varyantlar)(bkz. 9670/3) 
9826/3 tip, matür, akut lenfoblastik, 

(bkz. 9687/3) 
9833/3 tip, prolenfositik 

BCR/ABL 
9875/3 kronik granülositik 
9876/3 negatif, atipik kronik miyeloid 
9875/3 pozitif, kronik miyelojenöz 

9806/3 BCR-ABL1, mikst fenotip akut, ile 
t(9;22)(q34;q11.2) 

9805/3 “bilineal”, akut 
9805/3 “bifenotipik”, akut 
9801/3 blast hücreli 
9808/3 B/miyeloid, NOS, mikst fenotip,akut 
9826/3 Burkitt hücreli(bkz. 9687/3) 
9826/3 Burkitt tip, akut (bkz. 9687/3)[obs] 
9836/3 C-ALL (bkz. 9728/3) 
9871/3 CBF-beta/MYH11, akut miyeloid 
9861/3 CEBPA, mutasyona uğramış 
9895/3 değişiklikler, akut miyeloid 

miyelodisplazi-ilişkili ile 
Kronik 

9800/3 NOS [obs] 
9876/3 atipik miyeloid, BCR/ABL 

negatif 
9876/3 atipik miyeloid, “Philadelphia” 

kromosom Ph1 negatif 
9823/3  B-hücreli, lenfositik 

lösemi/küçük lenfositik 
lenfoma (bkz. 9670/3) 

9964/3 eozinofilik 
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Granülositik 

9863/3 NOS 
9875/3 BCR/ABL 
9875/3 “Philadelphia” kromozom 

Ph1 positif 
9875/3 t(9;22)(q34;q11) 

9946/3 jüvenil miyelomonositik 
9823/3 lenfatik (bkz. 9670/3) 

Lenfositik 
9823/3 NOS (see also 9670/3) 
9823/3 B-hücre tip (tüm varyantlar, 

BCLL) (bkz.9670/3) 
9823/3 lösemi/küçük lenfositik 

lenfoma, B-cell (bkz.9670/3) 

9823/3 lenfoid (bkz. 9670/3) 
9860/3 monositik [obs] 
9863/3 miyelositik, NOS 
9874/3 miyelositik, maturasyon ile 

 
Miyelojenöz 

9863/3 NOS 
9875/3 BCR/ABL 
9875/3 “Philadelphia” kromozom Ph1 

pozitif 
9875/3 t(9;22)(q34;q11) 

 
Miyeloid 

9863/3 NOS 
9876/3 BCR/ABL negatif, atipik 
9876/3 “Philadelphia” kromozom Ph1 

negatif, atipik 
 

Miyelomonositik 
9945/3 NOS 
9945/3 transformasyon da [obs] 
9946/3 jüvenil “genç” 
9945/3 Tip I 
9945/3 Tip II 

 
9963/3 nötrofilik 

9836/3 ortak “common” ALL (bkz. 9728/3) 
9836/3 ortak “common” prekürsör ALL 

(bkz. 9728/3) 
9837/3 kortikal T ALL (bkz. 9729/3) 
9865/3 DEK-NUP214; t(6;9)(p23;q34), 

akut miyeloid 
9898/3 Down sendrom, miyeloid eşliğinde 
9860/3 eozinofilik 
9964/3 eozinofilik, kronik, NOS 
9920/3 Epipodofillotoksin ilişkili terapi 

ilişkili akut miyeloid 
9840/3 eritroid, akut 

FAB 
9835/3 L1 [obs] (bkz. 9727/3) 
9835/3 L2 (bkz. 9727/3) 
9826/3 L3 (bkz. 9687/3) 
9872/3 M0 

9873/3 M1 
9896/3 M2, AML1(CBF-alfa)/ETO) 
9874/3 M2, NOS 
9896/3 M2, t(8;21)(q22;q22) 
9866/3 M3 (tüm varyantlar) 
9867/3 M4 
9871/3 M4Eo 
9891/3 M5 (tüm varyantlar) 
9840/3 M6 
9910/3 M7 

 
9831/3 granüler lenfositik, NK büyük hücreli 
9831/3 granüler lenfositik, T-büyük hücreli 

 
Granülositik 

9860/3 NOS 
9861/3 akut (FAB ya da DSÖ tip spesifiye 

edilemeyen) 
9860/3 alösemik [obs] 

Kronik 
9863/3 NOS 
9875/3 BCR/ABL 
9875/3 “Philadelphia” kromozom 

(Ph1) pozitif 
9875/3 t(9;22)(q34;q11) 

9860/3 subakut [obs] 
 

9940/3 “hairy” saçlı hücreli 
9591/3 “hairy” saçlı hücreli, varyant 
9869/3 inv(3)(q21;q26.2) or 

t(3;3)(q21;q26.2);RPN1-EVI1, akut 
miyeloid 

9871/3 inv(16)(p13:q22), akut miyeloid 
9946/3 jüvenil miyelomonositik   
9946/3 jüvenil miyelomonositik, kronik 
9835/3 L2 tip akut lenfoblastik, NOS 
9831/3 büyük granüler lenfositik, 

NK hücreli 
9831/3 büyük granüler lenfositik, T-hücreli 

Lenfatik 
9820/3 NOS [obs] 
9835/3 akut (bkz. 9727/3) 
9820/3 alösemik [obs] 
9823/3 kronik (bkz. 9670/3) 
9820/3  subakut [obs] 

Lenfoblastik 
9835/3 NOS (bkz. 9727/3) 

Akut 
9835/3 NOS (bkz. 9727/3) 
9835/3 L2 tip, NOS 
9826/3 matür B-hücreli tip 

(bkz.9727/3) 
9835/3 prekürsör-hücreli tip 

(bkz.9727/3) 

Prekürsör 
9836/3 B-hücreli (bkz. 9728/3) 
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9835/3 hücreli, fenotip 
Belirlenemeyen (bkz.9727/) 

9837/3  T-hücreli (bkz.9729/3) 

Lenfositik 
9820/3 NOS [obs] 
9835/3 akut (bkz. 9727/3) 
9820/3 alösemik [obs] 
9826/3 B-ALL (bkz. 9687/3) 
9823/3 B-hücreli kronik, lösemi/küçük 

lenfositik lenfoma 
(bkz.9670/3) 

9823/3 kronik, B-hücreli tip (BCLL 
tüm varyantlar (bkz.9670/3) 

9823/3 kronik (bkz. 9670/3) 
9831/3 NK hücreli büyük granüler 
9836/3 pre-B ALL (bkz. 9728/3) 
9836/3 pre-pre-B ALL(bkz.9728/3) 
9836/3 pro-B ALL (bkz. 9728/3) 
9820/3 subakut [obs] 
9831/3 T-hücreli, büyük granüler 

Lenfoid 
9820/3 NOS 
9835/3 akut (bkz. 9727/3) 
9820/3 alösemik [obs] 
9823/3 kronik (bkz. 9670/3) 
9820/3 subakut [obs] 

 
9820/3 lenfosarkom hücreli [obs] 
9840/3 M6A 
9840/3 M6B 
9840/3 M6 tip akut miyeloid 
9742/3 mast hücreli (C42.1) 
9826/3 matür B-hücreli tip, lenfoblastik 

akut (bkz. 9687/3) 
9910/3 megakaryoblastik, akut 
9911/3 megakaryoblastik içeren 

t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1; 
akut miyeloid 

9910/3 megakaryositik 
9872/3 minimal diferansiyasyon, akut 

miyeloid 
9805/3 mikst “lineage” “köken”, akut 

 
Mikst fenotip 

9808/3 akut lösemi, B/miyeloid, NOS 
9809/3 akut lösemi, T/miyeloid, NOS 
9806/3 akut lösemi ile t(9;22) 

(q34;q11.2); BCR-ABL1 
9807/3 akut lösemi ile t(v;11q23); 

MLL “rearranged” 
 

9897/3 MLL, akut miyeloid 
9807/3 MLL “rearranged”; mikst fenotip 

ile t(v;11q23) 
9897/3 MLLT3-MLL; t(9;11)(p22;q23), 

akut miyeloid 
 

Monoblastik 
9891/3 NOS (tüm varyantlar) 

9891/3 akut 
9891/3 ve monositik, akut 
9891/3  monositik ve, akut 

 
Monositik 

9860/3 NOS 
9891/3 akut (tüm varyantlar) 
9860/3 alösemik [obs] 
9891/3 ve monoblastik, akut 
9860/3 kronik [obs] 
9891/3 monoblastik ve, akut 
9860/3 subakut [obs] 

 
9895/3 “multilineage” “çoğul köken” 

displazi, 
akut miyeloid içeren 

9861/3 “mutated” “mutasyona uğramış” 
CEBPA 

9861/3 “mutated” “mutasyona uğramış” 
NPM1 

9872/3 miyeloblastik, akut 

Miyelositik 
9860/3 NOS 
9861/3 akut (FAB ya da DSÖ tip 

spesifiye edilemeyen) 
9874/3 akut, matürasyon ile 
9863/3 kronik, NOS 

9895/3 miyelodisplazi-ilişkili değişiklikler, 
akut miyeloid 

Miyelojenöz 
9860/3 NOS 
9861/3 akut (FAB ya da DSÖ tip 

belirlenememiş) 
9860/3 alösemik [obs] 

Kronik 
9863/3 NOS 
9875/3 BCR/ABL 
9875/3 “Philadelphia” kromozom 

Ph1 pozitif 
9875/3 t(9;22)(q34;q11) 

9860/3  subakut [obs] 
Miyeloid 

9860/3 NOS 
9897/3 11q23 “abnormaliteler”, akut 

 
Akut 

9896/3 AML1(CBF-alfa)/ETO 
9871/3 CBF-beta/MYH11 
9895/3 değişiklikler, miyelodisplazi-ilişkili 
9865/3 DEK-NUP214; t(6;9)(p23;q34) 
9869/3 inv(3)(q21;q26.2) or t(3;3) 

(q21;q26.2); RPN1-EVI1 
9871/3 inv(16)(p13:q22) 
9840/3 M6 tip 
9911/3 megakaryoblastik ile (1;22) 

(p13;q13); RBM15-MKL1 
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9872/3 minimal diferansiyasyon 
9897/3 MLL 
9897/3 MLLT3-MLL; t(9;11)(p22;q23) 
9861/3 “mutated” “mutasyona uğramış” 

CEBPA 
9861/3 “mutated” “mutasyona uğramış” 

NPM1 
9895/3 miyelodisplazi-ilişkili değişikler 
9866/3 PML/RAR-alfa 
9911/3 RBM15-MKL1;t(1;22) 

(p13;q13), megakaryoblastik 
9869/3 RPN1-EVI1; t(3;3)(q21;q26.2) 

ya da inv(3)(q21;q26.2) 
9896/3 RUNX1-RUNX1T1; t(8;21) 

(q22;q22) 
9911/3 t(1;22)(p13;q13); RBM15- 

MKL1, megakaryoblastik 
 

9869/3 t(3;3)(q21;q26.2) ya da 
inv(3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 

9865/3 t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 
9896/3 t(8;21)(q22;q22) 
9896/3 t(8;21)(q22;q22); RUNX1- 

RUNX1T1 
9897/3 t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 
9866/3 t(15;17)(q22;q11-12) 
9871/3 t(16;16)(p13;q11) 
9920/3 terapi ilişkili, alkilleyici ajan ilişkili 
9920/3  terapi ilişkili, epipodofillotoksin 

ilişkili 
9920/3 terapi ilişkili, NOS 
9871/3 abnormal kemik iliği 

eozinofiller içeren (tüm 
varyantlar) 

9874/3 matürasyon içeren 
9895/3 “multilineage” displazi içeren 
9895/3 miyelodisplazi-ilişkili 

değişiklikler içeren 
9873/3 matürasyon olmadan 
9895/3 öncesinde miyelodisplastik 

sendrom olmadan 
9895/3 öncesinde miyelodisplastik 

sendrom içeren 
 

9861/3 akut, NOS (FAB ya da DSÖ tip 
belirlenemeyen) (bkz. 9930/3) 

9860/3 alösemik [obs] 
9898/3 Down Sendromu ilişkili 
9876/3 atipik kronik, BCR/ABL negatif 
9876/3 atipik kronik, “Philadelphia” 

kromozom Ph1 negatif 
 

Kronik 
9863/3 NOS 
9876/3 BCR/ABL negatif, atipik 
9876/3 “Philadelphia” kromosom Ph1 

negatif, atipik 
 

9871/3 inv (16)(p13:q22), akut 

9895/3 miyelodisplazi-ilişkili değişiklikler, 
akut 

9860/3 subakut [obs] 
9871/3 abnormal kemik iliği eozinofilleri, 

akut (tüm varyantlar) 
9874/3 matürasyon içeren, akut 
9895/3 “multilineage” displazi içeren, akut 
9895/3 miyelodisplazi-ilişkili değişiklikler 

içeren, akut 
9873/3 matürasyon olmadan, akut 
9895/3 öncesinde miyelodisplastik 

sendrom olmadan, akut 
 

Miyelomonositik 
9860/3 NOS 
9867/3 akut 
9871/3 akut, abnormal eozinofiller içeren 

 
Kronik 

9945/3 NOS 
9945/3 transformasyon da 
9946/3 jüvenil “genç” 
9945/3 Tip I 
9945/3 Tip II 

 
9871/3 abnormal eozinofiller içeren akut 

(tüm varyanlar) 
9945/3 transformasyon da, kronik 
9946/3 jüvenil “genç” 
9946/3 jüvenil “genç”, kronik 

 
9963/3 nötrofilik, kronik 
9948/3 NK-hücreli, agresif 
9831/3 NK-hücreli, büyük granüler lenfositik 
9861/3 non-lenfositik, akut (FAB ya da DSÖ 

tip spesifiye edilmemiş) 
9860/3 non-lenfositik, NOS 
9861/3 NPM1, mutasyon olmuş 

 
“Philadelphia” kromozom Ph1 

9876/3 negatif, atipik kronik miyeloid 
9875/3 pozitif, kronik granülositik 
9875/3 pozitif, kronik miyelojenöz 

 
9733/3 plazma hücreli (C42.1) 
9733/3 plazmasitik (C42.1) 
9836/3 pre-B ALL (bkz. 9728/3) 

 
Prekürsör 

9836/3 B-hücreli lenfoblastik (bkz.9728/3) 
9835/3 hücreli, akut lenfoblastik, fenotip 

belirlenmemiş (bkz. 9727/3) 
9835/3 hücreli tip, akut lenfoblastik (bkz. 

9727/3) 
9837/3 T-hücreli lenfoblastik (bkz 

9729/3) 
 

9836/3 pre-pre-B ALL (bkz. 9728/3) 
9837/3 pre-T ALL (bkz. 9729/3) 
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9895/3 öncesinde miyelodisplastik 
sendrom, akut miyeloid ile 

9895/3 öncesinde miyelodisplastik 
sendrom, akut miyeloid olmadan 

9836/3 pro-B ALL (bkz. 9728/3) 
 

Prolenfositik 
9832/3 NOS 
9833/3 B-hücre tip 
9834/3  T-hücre tip 

 
Promiyelositik 

Akut 
9866/3 NOS (tüm varyantlar) 
9866/3 PML/RAR-alfa 
9866/3 t(15;17)(q22;q11-12) 

 
9837/3 pro-T ALL (bkz. 9729/3) 
9911/3 M15-MKL1; t(1;22)(p13;q13), 

megakaryoblastik, akut miyeloid 
9869/3 RPN1-EVI1; t(3;3)(q21;q26.2) ya da 

inv(3)(q21;q26.2), akut miyeloid 
9896/3 RUNX1-RUNX1T1; t(8;21)(q22;q22), 

akut miyeloid 
9801/3 stem hücreli 

 
Subakut 

9800/3 NOS [obs] 
9860/3 granulositik [obs] 
9820/3 lenfatik [obs] 
9820/3 lenfositik [obs] 
9820/3 lenfoid [obs] 
9860/3 monositik [obs] 
9860/3 miyelojenöz [obs] 
9860/3 miyeloid [obs] 

 
9898/3 Sendrom, miyeloid, Down ile birlikte 
9911/3 t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1, 

megakaryoblastik, akut miyeloid 
9869/3 t(3;3)(q21;q26.2) ya da inv(3) (q21; 

q26.2); RPN1-EVI1, akut miyeloid 
9865/3 t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 
9896/3 t(8;21)(q22;q22), akut miyeloid 
9896/3 t(8;21)(q22;q22), FAB M2 
9897/3 t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 
9806/3 t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1, 

mikst fenotip 
9875/3 t(9;22)(q34;q11), kronik granülositik 
9875/3 t(9;22)(q34;q11), kronik miyelojenöz 
9866/3 t(15;17)(q22;q11-12), akut miyeloid 
9866/3 t(15;17)(q22;q11-12), akut 

promiyelositik 
9871/3 t(16;16)(p13;q11), akut miyeloid 
9896/3 t(8:21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1, 

akut miyeloid 
 

T-hücreli 
9827/3 adult “erişkin” (tüm varyantlar) 
9831/3 büyük granüler lenfositik 

9827/3 lösemi/lenfoma (HTLV-1 pozitif), 
adult “erişkin” (tüm varyantlar) 

9837/3 lenfoblastik, prekürsör (bkz. 9729/3) 
9827/3 lenfoma/lösemi, adult “erişkin” 

(tüm varyantlar) 
9834/3  tip, prolenfositik 

Terapi ilişkili akut miyeloid 
9920/3 NOS 
9920/3 alkilleyici ajan ilişkili 
9920/3 epipodofillotoksin ilişkili 

9809/3 T/miyeloid, NOS, mikst fenotip akut 
9807/3  t(v;11q23); MLL “rearranged” 

“yeniden düzenleme”, mikst 
fenotipe akut 

9801/3 andiferansiye 
9871/3 abnormal kemik iliği eozinofilleri 

içeren, akut miyeloid (tüm varyantlar) 
9871/3 abnormal kemik iliği eozinofilleri içeren, 

akut miyelomonositik(tüm varyantlar) 
9827/3 adult “erişkin” T-hücreli (HTLV-1 

pozitif) (tüm varyantlar) 
9827/3 adult “erişkin” T-cell (tüm varyantlar) 
9835/3 akut lenfoblastik, NOS (bkz. 9727/3) 
9874/3 matürasyon içeren, akut miyeloid 
9895/3 “multilineage” displazi içeren, akut 

miyeloid 
9873/3 matürasyon olmadan, akut miyeloid 
9895/3 öncesinde miyelodisplastik sendrom 

olmadan, akut miyeloid 
9895/3 öncesinde miyelodisplastik sendrom 

içeren, akut miyeloid 
9823/3 B-hücreli kronik lenfositik lösemi/ 

küçük lenfositik lenfoma 
(bkz. 9670/3) 

9812/3 BCR-ABL1; t(9;22)(q34;q11.2), B 
lenfoblastik 

B lenfoblastik 
9811/3 NOS 
9812/3 BCR-ABL1; t(9;22)(q34;q11.2) 
9818/3 E2A-PBX1 (TCF-PBX1); 

t(1;19)(q23;p13.3) 
9816/3 hipodiploid ALL; hipodiploidi 
9817/3 IL3-IGH; t(5;14)(q31;q32) 
9813/3 MLL “rearranged”; t(v;11q23) 
9818/3 t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 

(TCF-PBX1) 
9817/3 t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH 
9812/3 t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 
9814/3 t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 

(ETV6-RUNX1) 
9814/3 TEL-AML1 (ETV6-RUNX1); 

t(12;21)(p13;q22) 
9813/3 t(v;11q23), MLL “rearranged” 
9815/3 hiperdiploidi ile 
9816/3 hipodiploidi(Hipodiploid ALL) içeren 

9818/3 E2A-PBX1 (TCF-PBX1); t(1;19) 
(q23;p13.3), B lefoblastik 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

166 166 

Alfabetik Dizin 
 

 

 
9816/3 hipodiploid ALL; hipodiploidi, B 

lenfoblastik 
9817/3 IL3-IGH; t(5;14)(q31;q32), B 

lenfoblastik 
9837/3 lenfoblastik, T 
9813/3 MLL “rearranged”; t(v;11q23), B 

lenfoblastik 
9818/3 t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 (TCF 

PBX1), B lenfoblastik 
9817/3 t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH, B 

lenfoblastik 
9812/3 t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1, B 

lenfoblastik 
9814/3 t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 

(ETV6-RUNX1), B lenfoblastik 
9814/3 TEL-AML1 (ETV6-RUNX1); 

t(12;21)(p13;q22), B lenfoblastik 
9837/3 T lenfoblastik 
9813/3 t(v;11q23), MLL “rearranged”, B 

lenfoblastik 
9815/3 hiperdiploidi içeren, B lenfoblastik 
9816/3 hipodiploidi (Hipodiploid ALL) içeren 

B lenfoblastik 
 

9940/3 Lösemik retiküloendoteliyoz 
 

Lumber 
C72.0 kord “spinal” 
C77.2 lenf düğümü 
C47.6 sinir 
C47.5 Lumbosakral pleksus 

 
8601/0 Lüteinize tekoma (C56.9) 
8610/0 Lüteinoma (C56.9) 
8610/0 Lüteoma, NOS (C56.9) 
-------- Lüteoma, gebelik (bkz. SNOMED) 

 
 
 
 

M 
 

Malign potensiyeli belirsiz 
8240/1 tümör, karsinoid 
8936/1 tümör, gastrointestinal stromal 

“GIST” 
8897/1 tümör, düz kas “smooth muscle” 

 
-----/1 Benign ya da malign olduğu belirsiz 

(bkz. davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
-----/9 Primer ya da metastatik bölge olduğu 

belirsiz (bkz davranış kodu, bölüm 
4.3.3) 

8334/0 Makrofolliküler adenom (C73.9) 
9761/3 Makroglobulinemi, Waldenstrom 

(C42.0) (bkz. 9671/3) 
8726/0 Magnosellüler nevüs (C69.4) 

C34.0 Ana “main” bronchus 
C08.9 Büyük tükrük bezleri, NOS 
-------- Malakoplaki (bkz. SNOMED) 

8110/0 Malherbe kalsifiye epitelyoma (C44._) 
8742/2 Malign, lentigo (C44._) 
8742/3 Malign melanom, lentigo (C44._) 
8000/3 Malignite 
-----/1 Malignite, sınır (bkz. davranış kodu, 

bölüm 4.3.3) 

Malign 
------- lenfoma (bkz. Lenfoma (malign)) 
-----/6 metastatik site 

(bkz. davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
-----/3 primer bölge 

(bkz. davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
-----/6 sekonder bölge 

(bkz. davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
-----/9 primer ya da metastatik olduğu 

belirsiz (bkz. davranış kodu, bölüm 4.3.3) 

9699/3 MALT “mucosa-associated lymphoid tissue” 
lenfoma 

C49.3 Meme arteri, internal 

-------- Meme duktus ektazisi (bkz. SNOMED) 
C50.9 Meme glandı 

8540/3 Meme Paget hastalığı (C50._) 

C41.1 Mandibula 
C03.1 Mandibula jinjiva 
C77.0 Mandibula lenf düğümü 

8244/3 MANEC “mikst adenonöroendokrin karsinom” 
9673/3 Mantle zone lenfoma [obs] 
9982/3 Belirgin trombositozis, refraktör anemia 

içeren “ring” sideroblastlar ilişkili 

C42.1 Kemik iliği, kemik 
8670/0 Maskulinovoblastoma (C56.9) 

“Ovaryum lipidli hücre tümörü” 

C49.0 Masseter kası “çiğneme kası” 

Mast hücresi 
9741/3 hastalık, sistemik doku 
9742/3 lösemi (C42.1) 
9740/3 sarkom 
9740/3 tümör, malign 
9740/1  tümör, NOS 

Mastositom 
9740/1 NOS 
9740/1 ekstrakutanöz 
9740/3 malign 
9740/1  soliter, deri 

Mastositozis 
9741/3 agresif sistemik 
9740/1 kutanöz 
9740/1 kutanöz, diffüz 
9740/1 diffüz kutanöz 
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9741/1 indolent sistemik 
9741/3 malign 

Sistemik “sistemik mastositozis SM” 
9741/3 agresif 
9741/1 inaktif “indolent” 
9741/3 AHNMD “associated clonal 

haematological non-mast cell 
lineage disease” içeren 

9741/3 hematolojik klonal non-mast 
hücreli disorder ilişkili 

9741/3 hematolojik klonal non-mast 
hücreli disorder, sistemik içeren 

C30.1 Mastoid antrum 

8110/3 Matrikal “matriks” karsinom (C44._) 
9080/0 Matür teratom 

C41.0 Maksilla “üst çene” 

Maksilla 
C31.0 antrum 
C03.0 jinjiva “gingiva” 
C31.0 sinüs 

“Mavi” “blue” nevüs 
8780/0 NOS (C44._) 
8780/0 Jadassohn (C44._) 
8780/3 malign (C44._) 
8790/0 sellüler “cellular” (C44._) 

 
C44.2 Meatus, dış kulak yolu “external 

auditory” 
C17.3 Meckel diverticulum (neoplazm bölgesi) 
C40.2 Medial meniskus, diz eklemi 
C47.1 Median sinir 
C77.1 Mediastinal lenf düğümü 

 
Mediastinum 

C38.3 NOS 
C38.1 anteriyör 
C38.2 posteriyör 

 
C71.7 Medulla oblongata “omurilik soğanı” 

Medüller 
8510/3 adenokarsinom 
8700/0 adrenal, paragangliyoma (C74.1) 
8700/3 adrenal, paragangliyoma, malign 

(C74.1) 

Karsinom 
8510/3 NOS 
8513/3 atipik (C50._) 
8345/3 amiloid stroma içeren (C73.9) 
8512/3 lenfoid stroma içeren 

9186/3 osteosarkom (C40._, C41._)    
8700/0 paragangliyom, adrenal (C74.1) 
8700/3 paragangliyom, adrenal, malign(C74.1) 
9750/3 retikülozis, histiositik [obs] 

8581/3 timoma, malign (C37.9) 
8581/1 timoma, NOS (C37.9) 

8346/3 Medüller-folliküler karsinom,mikst(C73.9) 
8347/3 Medüller-papiller karsinom,mikst(C73.9) 

 
Medülloblastom 

9470/3 NOS (C71.6) 
9474/3 anaplastik 
9471/3 dezmoplastik (C71.6) 
9471/3 dezmoplastik nodüler (C71.6) 
9474/3 büyük hücreli (C71.6) 
9506/1 lipomatöz (C71.6) 
9470/3 melanotik (C71.6) 
9471/3 aşırı nodularite içeren 

 
9506/1 Medüllositom (C71.6) 

 
Medülloepitelyom 

9501/3 NOS 
9501/0 benign (C69.4) 
9502/0 teratoid, benign (C69.4) 
9502/3 teratoid (C69.4) 

 
9472/3 Medüllomiyoblastom (C71.6) 

 
Megakaryositik 

9910/3 lösemi, akut (C42.1) 
9910/3 lösemi (C42.1) 
9961/3 miyelosklerozis (C42.1) 

 
C44.1 Meibom bezleri “Meibomian gland” 
9363/0 Melanoameloblastom (C40._, C41._) 
8720/0 Melanositik nevüs (C44._) 
8761/3 Melanositik nevüs, konjenital 

“doğumsal”, malign melanom da (C44._) 
 

Melanositom 
8726/0 NOS 
8726/0 göz küresi “eyeball” (C69.4) 
8728/1 meningeal (C70.9) 

 
8728/0 Melanositozis, diffüz (C70.9) 

 
Melanom 

8720/3 NOS 
8744/3 akral lentijinöz, malign (C44._) 
8730/3 amelanotik (C44._) 
8745/3 amelanotik, dezmoplastik (C44._) 
8722/3 balon hücresi(C44._) 
8745/3 dezmoplastik, amelanotik (C44._) 
8745/3 dezmoplastik, malign (C44._)  
8770/3 epitelioid ve “spindle” iğsi hücreli, mikst 
8771/3 epitelioid hücre 
8720/2 in situ 
8770/0 jüvenil (C44._) 
8744/3 lentijinöz, akral, malign (C44._) 
8742/3 “lentigo maligna” malign lentigo 

(C44._) 
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Malign 

8720/3 NOS (jüvenil melanom dışında 
8770/0) 

8744/3 akral lentijinöz (C44._) 
8745/3 dezmoplastik (C44._) 
8761/3 konjenital “doğumsal” melanositik 

nevüs de (C44._) 
8761/3 dev“giant” pigmentli nevüs de(C44._) 
8742/3 Hutchinson melanotik çil “freckle” 

de (C44._) 
8740/3 “junctional” nevüs de (C44._) 
8741/3 prekanseröz melanozis de (C44._) 
8745/3 nörotropik (C44._) 
8723/3 regresse “gerileyen” (C44._) 
9044/3 “soft parts” “yumuşak dokular” 

(C49._) 

8746/3 mukozal lentijinöz 
8745/3 nörotropik, malign (C44._) 
8721/3 nodüler (C44._) 
8723/3 regressing “gerileyen”,malign(C44._) 

“Spindle” iğsi hücreli 
8772/3 NOS 
8773/3 type A (C69._) 
8774/3 type B (C69._) 
8770/3 ve epitelioid, mikst 

8743/3 superfisyal yayılan “spreading” (C44._) 

8728/3 Melanomatozis, meninjiyal (C70.9) 
 

Melanozis 
-------- konjenital “doğumsal” (bkz. SNOMED) 
8741/3 prekanseröz,malign melanom da(C44._) 
8741/2 prekanseröz, NOS (C44._) 

 
Melanotik 

8742/3 çil “freckle”, Hutchinson, malign 
melanom de (C44._) 

8742/2 çil“freckle”, Hutchinson,NOS (C44._) 
9470/3 medülloblastom (C71.6) 
9540/3 MPNST “MPSKT” 

“malign periferal nevre sheath tümör” 
“malign periferik sinir kılıfı tümörü” 

9540/3 MPNST, psammömatöz 
9363/0 nöroektodermal tümör 
9541/0 nörofibrom 
9363/0 progonoma “İnfantlarda görülen 

pigmente nöroektodermal tümör” 
9540/3 psammomatöz MPNST 
9560/0 “schwannoma” 

C58.9 Membranlar, fötal 
 

Meme “breast ” 
C50.9 NOS (meme derisi dışında C44.5) 
C50.6 aksiller kuyruk “tail” 

C50.8 alt, aşağı “lower” 
C50.5 alt-dış kadran (1/4) 
C50.3 alt-iç kadran (1/4) 
C50.0 areola “meme başı çevresi” 
C44.5 deri 
C50.8 dış 
C50.8 iç “iner” 
C50.5 kadran, alt-dış (1/4) 
C50.3 kadran, alt-iç (1/4) 
C50.4 kadran, üst-dış (1/4) 
C50.2 kadran, üst-iç (1/4) 
C50.6 kuyruk “tail” 
C50.0 meme başı “nipple” 
C50.1 merkezi bölge 
C50.8 orta çizgi “midline” 
C50.8 üst 
C50.4 üst-dış kadran (1/4) 
C50.2 üst-iç kadran (1/4) 

 
C50.0 Meme başı “nipple” 

Meningeal “meninjiyal” 
8728/1 melanositom (C70.9) 
8728/3 melanomatozis (C70.9) 
9530/3 sarkom (C70._) 
9539/3 sarkomatozis (C70._) 

Meninksler 
C70.9 NOS 
C70.0 intrakraniyal 
C70.0 kraniyal 
C70.0 serebral 
C70.1 spinal 

Meninjiyom (C70._) 
9530/0 NOS 
9530/3 anaplastik 
9535/0 anjiyoblastik [obs] 
9534/0 anjiyomatöz 
9539/1 atipik 
9538/1 kordoid 
9538/1 saydam hücreli “clear cell” 
9531/0 endotelyomatöz 
9532/0 fibroblastik 
9532/0 fibröz 
9535/0 hemanjiyoblastik [obs] 
9150/1 hemanjiyoperisitik [obs] 
9530/0 lenfoplazmasit-zengin “bol” “rich” 
9530/3 malign 
9531/0 meninjotelyal 
9530/0 metaplastik 
9530/0 mikrokistik 
9537/0 mikst “karışık” 
9538/3 papiller 
9533/0 psammomatöz 
9538/3 rabdoid 
9530/0 sekretuar, “salgılayıcı” 
9531/0 sinsisyal 
9537/0 transizyonel 
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9530/1 Meninjiyom, multipl (C70._)  
9530/1 Meninjiyomatöz, diffüz (C70._) 
9530/1 Meninjiyomatoz, NOS (C70._) 
9531/0 Meninjiyotelyal meninjiyom (C70._) 
9530/3 Meninjiyotelyal sarkom (C70._) 

C40.2 Menisküs, diz eklemi, lateral “yan” 
C40.2 Meniskus, diz eklemi medial “iç” 

8247/3 Merkel hücreli karsinom (C44._) 
8247/3 Merkel hücreli tümör (C44._) 

 
Mesane “bladder” 

C67.9 NOS 
C67.5 boyun 
C67.9 duvar, NOS 
C67.3 duvar, anteriyör “ön” 
C67.2 duvar, lateral “yan” 
C67.4 duvar, posteriyör “arka” 
C67.5 internal uretral orifis 
C67.1 kubbe “dome” 
C67.3 ön duvar 
C67.4 posteriyör “arka” duvar 
C67.7 “urachus” 
C67.6 üreter deliği 
C67.9 üriner, NOS 
C67.0 üçgen “trigone” “mesane üçgeni” 
C67.2 yan “lateral” duvar, 

 
8120/1 Mesane, papillomu (C67._) 

Mezenkimal 
9240/3 kondrosarkom 
9540/3 diferansiyasyon, MPNST ile 
-------- hamartom (bkz. SNOMED) 
8990/3 sarkom, mikst 
8800/3 tümör, malign 
8990/1 tümör, mikst 

8970/3 Mezenkimal-epitelyal hepatoblastom, 
mikst (C22.0) 

Mezonefrik 
9110/3 adenokarsinom 
9110/0 adenom 
9110/1 tümör, NOS 

8310/3 Mezonefroid saydam hücreli “clear cell” 
adenokarsinom 
Mezonefroma 

9110/3 NOS 
9110/0 benign 
9110/3 malign 

Mezofarinks 
C10.9 NOS 
C10.2 yan duvar “lateral wall” 
C10.3 arka duvar “posteriyör wall” 

9052/0 Mezotelyal papillom 
Mezotelyoma 

9050/3 NOS 
9050/0 benign 
9053/3 bifazik, malign 
9053/3 bifazik, NOS 
9055/0 kistik, benign (C48._) 
9055/1 kistik, NOS (C48._) 
9051/3 dezmoplastik 

Epitelioid 
9052/3 NOS 
9052/0 benign 
9052/3 malign 

Fibröz 
9051/3 NOS 
9051/0 benign 
9051/3 malign 

9050/3 malign 
9055/0 multikistik, benign 
9052/0 papiller, iyi diferansiye, benign 
9051/3 sarkomatoid 
9051/3 “spindled” iğsi hücreli 

 

 Mezenkimom C57.1 Mezovarium 
8990/1 NOS C40.1 Metakarpal kemik 

8990/0 benign 
8990/3 malign 

C49.4 Mezenterik arter 
8822/1 Mezenterik fibromatozis (C48.1) 

Mezenterik lenf düğümü 
C77.2 NOS 
C77.2 alt “inferiyor” 
C77.2 üst “süperiyör” 

C48.1 Mezenter 
C48.1 Mezoapendiks 
8960/1 Mezoblastik nefroma 
C48.1 Mezokolon 

8951/3 Mezodermal mikst tümör 

8325/0 Metanefrik adenom (C64.9) 
-------- Metafizeal fibröz defekt (see SNOMED) 

Metaplazi 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
9961/3 agnojenik miyeloid 
8573/3 apokrin, adenokarsinom içeren 
8573/3 apokrin, karsinom içeren 
8571/3 kartilajinöz, adenokarsinom içeren 
8571/3 kartilajinöz ve osseöz, 

adenokarsinom içeren 
-------- glandüler (bkz. SNOMED) 

Miyeloid 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
9961/3 miyelofibrozis içeren 
9961/3 miyelosklerozis içeren 
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8571/3 osseöz, adenokarsinom içeren 
8572/3 “spindle” iğsi hücreli, adenokarsinom 

içeren 
8570/3 skuamöz, adenokarsinom içeren 
-------- skuamöz (bkz. SNOMED) 

 
8575/3 Metaplastik karsinom, NOS 
9530/0 Metaplastik meninjiyom (C70._) 
8898/1 Metastaz yapan leiyomiyom 

Metastatik 
8140/6 adenokarsinom, NOS 
8010/6 karsinom, NOS 
8000/6 neoplazm 
8490/6 taşlı yüzük “signet ring” hücreli 

karsinom 
8070/6 skuamöz hücreli karsinom, NOS 
8000/6 tümör 

 
-----/6 Metastatik “site” yer, malign (bkz. 

davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
 

C40.3 Metatarsal kemik 
 

8095/3 Metatipik karsinom (C44._) 
9765/1 MGUS “monoclonal gamopathy 

undetermined significance” 
8150/0 Mikroadenom, pankreatik (C25._) 
8341/3 Mikrokarsinom, papiller (C73.9) 

 
Mide “stomach” 

C16.9 NOS 
C16.8 anteriyör “ön” duvar, NOS (C16.1 ile 

C16.4 de sınıflandırılamayan) 
C16.3 antrum 
C16.3 antrum, gastrik 
C16.3 antrum, pilorik 
C16.2 body 
C16.1 fundus 
C16.1 fundus, gastrik 
C16.0 gastroözofageal bileşke “junction” 
C16.6 büyük kurvatur, NOS (C16.1 ile 

C16.4 de sınıflandırılamayan) 
C16.0 kardiya, gastrik 
C16.0 kardiya, NOS 
C16.0 kardiyoözofageal bileşke “junction” 
C16.2 korpus 
C16.2 korpus, gastrik 
C16.5 küçük kurvatur, NOS (C16.1 ile 

C16.4 de sınıflandırılamayan) 
C16.0 özofagogastrik bileşke “ junction” 
C16.8 posteriyör “ön” duvar, NOS  (C16.1 

ile C16.4 de sınıflandırılamayan) 
C16.4 pilor 
C16.3 pilorik antrum 
C16.4 pilorik kanal 
C16.4 prepilor 

Mikrokistik 
8202/0 adenom (C25._) 
8441/0 adenom, seröz 
8407/3 adneksiyal karsinom (C44._) 
9530/0 meninjiyom (C70._) 

 
8333/0 Mikrofolliküler adenom (C73.9) 
9590/3 Mikrogliom (C71._) [obs] 
8076/3 Mikroinvaziv skuamöz hücreli karsinom 
8097/3 Mikronodüler bazal hücreli karsinom (C44._) 

 
Mikropapiller 

8507/2 duktal karsinom in situ (C50._) 
8507/2 karsinom, intraduktal (C50._)   
8265/3 karsinom, NOS (C18._, C19.9, C20.9) 
8460/3 seröz karsinom (C56.9) 
8131/3 transizyonel hücreli karsinom (C67._) 

 
C71.7 “Midbrain” orta beyin 
C16.6 Mide büyük kurvatür, NOS ( C16.0 - 

C16.4 altında sınıflandırılamayanlar ) 
C77.2 Midkolik lenf düğümü 

“Middle”orta 
C71.9 kraniyal fossa 
C30.1 kulak “ear” 
C34.2 lob, bronkus 
C34.2 lob, akciğer 
C15.4 özofagus 1/3 

C50.8 “Midline” ortahat, meme 
C02.0 “Midline” ortahat, dil 

9719/3 “Midline” ortahat retikulozis, malign 
“malign midline retikülozis” [obs] 

8335/3 Minimal invaziv folliküler karsinom 
(C73.9) 

C06.9 Minör tükrük bezi, NOS (bkz. kodlama 
rehberi, bölüm 4.3.5, pseudo-topografik 
morfoloji terimleri ve C08) 

8593/1 Minör seks kord elementler, stromal 
tümör ile (C56.9) 

9700/3 Mikozis fungoides (C44._) 
 

Mikst “karışık” 
8281/0 asidofil-bazofil adenom (C75.1) 
8281/3 asidofil-bazofil karsinom (C75.1) 
8552/3 asiner-duktal karsinom 
8154/3 asiner-endokrin karsinom (C25._) 
8154/3 asiner-endokrin-duktal karsinom 

Adenokarsinom 
8154/3 adacık “islet” hücreli ve ekzokrin 

(C25._) 
8154/3 endokrin ve ekzokrin (C25._) 
8560/3 ve epidermoid karsinom 
8560/3 ve skuamöz hücreli karsinom 

8244/3 adenokarsinom-karsinoid 
8213/0 adenomatöz ve hiperplastik polip (C18._) 
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8244/3 adenonöroendokrin karsinom 
8902/3 alveolar rabdomiyosarkom ve 

embriyonal rabdomiyosarkom 
8094/3 bazal-skuamöz hücreli karsinom (C44._) 
8281/0 bazofil-asidofil adenom (C75.1) 
8281/3 bazofil-asidofil karsinom (C75.1) 
8244/3 karsinoid-adenokarsinom 
8180/3 safra duktusu ve hepatosellüler 

karsinom (C22.0) 

Hücre “cell” 
8323/3 adenokarsinom 
8323/0 adenom 
8375/0 adrenal kortikal adenom (C74.0) 

8552/3 duktal-asiner karsinom 
8154/3 duktal-endokrin-asiner karsinom 
8154/3 duktal-endokrin karsinom (C25._) 
8523/3 duktal, infiltre “invaziv”, diğer 

karsinom tipleri içeren karsinom 
(C50._) 

9081/3 embriyonel karsinom ve teratom 
8902/3 embriyonel rabdomiyosarkom ve 

alveoler rabdomiyosarkom 
8154/3 endokrin-asiner karsinom (C25._) 
8154/3 endokrin ve ekzokrin 

adenokarsinom (C25._) 
8154/3 endokrin ve ekzokrin tümör, 

malign pankreatik (C25._) 
8154/3 endokrin-duktal-asiner karsinom 
8154/3 endokrin-duktal karsinom (C25._) 
9383/1 ependimom-subependimom (C71._) 
8560/3 epidermoid karsinom ve 

adenokarsinom 
8970/3 epitelyal-mezenkimal hepatoblastom 

(C22.0) 
8770/3 epitelioid ve iğsi “spindle” hücreli 

melanom 

Ekzokrin 
8154/3 ve endokrin adenokarsinom(C25._) 
8154/3 ve adacık “islet” hücreli 

adenokarsinom (C25._) 
8154/3 ve pankreatik endokrin tümör, 

malign (C25._) 
 

8154/3 adacık “islet” hücreli ve ekzokrin 
adenokarsinom (C25._) 

8346/3 folliküler-medüller karsinom (C73.9) 
9085/3 germ hücreli tümör 
8560/0 glandüler ve skuamöz hücreli 

papillom 
9382/3 gliyom (C71._) 
8970/3 hepatoblastom, epitelyal- 

mezenkimal (C22.0) 
8180/3 hepatosellüler ve safra duktus 

karsinomu (C22.0) 
8213/0 hiperplastik ve adenomatöz polip (C18._) 
8523/3 invaziv duktus ile diğer karsinom 

tipleri (C50._) 

8524/3 invaziv lobüler ile diğer karsinom 
tipleri (C50._) 

8855/3 liposarkom 
8524/3 lobüler, invaziv”infltrating”, diğer tip 

karsinomlarla birlikte (C50._) 
8346/3 medüller-folliküler karsinom (C73.9) 
8347/3 medüller-papiller karsinom (C73.9) 
9537/0 meninjiyom (C70._) 
8970/3 mezenkimal-epitelyal 

hepatoblastom (C22.0) 
8990/3 mezenkimal sarkom 
8990/1 mezenkimal tümör 
8951/3 mezodermal tümör 
8254/3 müsinöz ve non-müsinöz  

bronkiyolo- alveoler karsinom, (C34._) 
8950/3 Müllerian “karsinosarkom” tümör 

(C54._) 
8254/3 non-müsinöz ve müsinöz 

bronkiyolo- alveolar karsinom, 
(C34._) 

8154/3 pankreatik endokrin ve ekzokrin 
tümör, malign (C25._) 

8347/3 papiller-medüller karsinom (C73.9) 
9362/3 pineal tümör (C75.3) 
9362/3 pineositom-pineoblastom (C75.3) 
8902/3 rabdomiyosarkom, alveoler ve 

embriyonel 
9085/3 seminom ve teratom 
8592/1 seks kord-gonadal stromal tümör, 

mikst formlar 
8045/3 “small cell” küçük hücreli karsinom 
8770/3 “spindle” iğsi hücreli ve mikst 

epitelioid melanom 
8094/3 skuamöz-bazal hücreli karsinom 

(C44._) 
8560/0 skuamöz hücreli ve glandüler 

papillom 
8560/3 skuamöz hücreli karsinom ve 

adenokarsinom 
9383/1 subependimom-ependimom 

(C71._) 
8255/3 subtipler, adenokarsinom içeren 
9081/3 teratom ve embriyonel karsinom 
9085/3 teratom ve seminom 

Tümör 
8940/0 NOS 
8940/3 malign, NOS 
8951/3 mezodermal 
8950/3 Müllerian “karsinosarkom”(C54._) 
9362/3 pineal (C75.3) 
8940/3 tükrük bezi tipi, malign (C07._, 

C08._) 
8940/0  tükrük bezi tipi, NOS (C07._, C08._) 

Tip 
8902/3 rabdomiyosarkom 
8582/3 timoma, malign (C37.9) 
8582/1                      timoma, NOS (C37.9) 
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9975/3 Miyelodisplastik/miyeloproliferatif 

neoplazm, sınıflandırılamayan 
 

Miyelodisplastik sendrom 
9989/3 NOS 
9987/3 alkilleyici ajan ile ilgili, terapi ilişkili 
9987/3 epipodofillotoksin ilgili, terapi ilişkili 
9895/3 öncesinde, akute miyeloid lösemi 

varlığı ile 
9895/3 öncesinde, akut miyeloid lösemi 

olmadan 
 

Terapi ilişkili 
9987/3 NOS 
9987/3 alkilleyici ajan ilişkili 
9987/3 epipodofillotoksin ilişkili 

 
9989/3 sınıflandırılamayanun “classifiable” 
9986/3 ile 5q delsyon (5q–) sendrom 
9989/3  ile izole del (5q) 

 
Miyelofibrozis 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 
9931/3 akut (C42.1) 
9961/3 miyeloproliferatif hastalık sonucu 
9961/3 kronik idiyopatik 
9961/3 primer “birincil” 
9961/3 miyeloid metaplazi içeren 
9931/3  panmiyelozis (C42.1) içeren 

 
Miyeloid 

9967/3 ve lenfoid neoplazm ile FGFR1 
abnormalitesi 

9965/3 ve lenfoid neoplazm ile PDGFRA 
“rearrangement” yeniden düzenleme 

 
Metaplazi 

9961/3 agnojenik 
9961/3 miyelofibrozis içeren 
9961/3 miyelosklerozis içeren 

 
9966/3 neoplazm, PDGFRB“rearrangement” 

yeniden düzenleme içeren 
9920/3 neoplazm, terapi ilişkili 
9930/3 sarkom (bkz. 9861/3) 
9920/3  terapi ilişkili neoplazm 

8870/0 Miyelolipom 

Miyelom 
9732/3 NOS (C42.1) 
9732/3 multipl “çoğul” (C42.1) 
9732/3 plazma hücreli (C42.1) 
9731/3 soliter “tekil” (C42.1) 

 
9732/3 Miyelomatozis (C42.1)  
9898/1  Miyelopoiezis,  geçici “transient” 

“abnormal” 

Miyeloproliferatif 
9960/3 dizorder, kronik 
9960/3 neoplazm, NOS 
9975/3  neoplazm, sınıflandırılamayan 

 
Miyeloproliferatif hastalık 

9960/3 NOS [obs] 
9960/3 kronik (C42.1) 
9961/3 sonucu miyelofibrozis 

 
9975/3 Miyeloproliferatif/miyelodizplastik 

neoplazm, sınıflandırılamayan 
 

Miyeloskleroz 
9931/3 akut, NOS (C42.1) 
9931/3 malign (C42.1) [obs] 
9961/3 megakaryositik 
9961/3 ile miyeloid metaplazi 

 
9840/3 Miyelozis, eritremik, akut [obs] 9840/3
  Miyelozis, eritremik, NOS (C42.1)                 
9580/3 Miyoblastom, granüler hücreli, malign 
9580/0 Miyoblastom, granüler hücreli, NOS 

 
C38.0 Miyokardiyum 

 
Miyoepitelyal 

8982/0 adenom 
8982/3 karsinom 
8982/0 tümör 

8562/3 Miyoepitelyal-epitelyal karsinom 
8982/0 Miyoepitelyoma 
8982/3 Miyoepitelyoma, malign 

Miyofibroblastik tümör 
8825/1 NOS 
8825/1 inflammatuar 
8827/1 peribronşiyal (C34._) 
8827/1 peribronşiyal, konjenital “doğumsal” 

(C34._) 

8825/0 Miyofibroblastom 
8824/0 Miyofibrom 
8824/1 Miyo fibromatozis 
8824/1 Miyo fibromatozis, infantil 
8895/0 Miyom 

C54.2 Miyometriyum 

8895/3 Miyosarkom 
8931/3 Miyozis, stromal, endolenfatik (C54.1) 
8931/3 Miyozis, stromal, NOS (C54.1) 
-------- Miyozitis ossifikans, NOS (bkz. SNOMED) 
8811/0 Miksofibrom, NOS 
9320/0 Miksofibrom, odontojenik (C41._) 

Miksoid 
9231/3 kondrosarkom 
8811/0 fibrom 
8896/3 leiyomiyosarkom 
8852/3 liposarkom 
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8852/0 Miksolipom  MPNST “MPSKT” 
8852/3 Miksoliposarkom 9540/3 NOS 

  9540/3 epitelioid 
 Miksom 9540/3 melanotik 
8840/0 NOS 9540/3 melanotik psammomatöz 
9562/0 sinir kılıfı “nerve sheath” 9571/3 perinöral 
9320/0 odontojenik (C41._) 9540/3 glandüler diferansiyasyon içeren 

  9540/3 mezenkimal diferesiyasyon içeren 
9394/1 Miksopapiller ependimom (C72.0)   
8840/3 Miksosarkom ------- M_ (bkz. Lösemi, FAB, M_) 

 “Moderate” orta derece displazi 
(içeren) 

 
C06.9 

Mukoza 
ağız “oral” 

8470/0 kistik tümör, müsinöz (C25._) C03.1 alveoler, alt 
8453/0 intraduktal papiller-müsinöz tümör 

(C25._) 
C03.9 alveoler, NOS 

8470/0 müsinöz kistik tümör (C25._) C03.1 alveoler, sırt “ridge”, aşağı 
8453/0 
 
8453/0 

papiller müsinöz neoplazm, 
intraduktal (C25._) 
papiller müsinöz tümör, intraduktal (C25._) 

C03.9 
C03.0 
C03.0 

alveoler, sırt “ridge”, NOS 
alveoler, sırt “ridge”, yukarı, üst 
alveoler, yukarı, üst 

  C06.0 bukkal “ağız-yanak içyüzü” 
 “Moderately” orta derece diferansiye C30.0 burun “nasal” 
8249/3 karsinom, nöroendokrin C00.4 dudak “lip”,alt 
8332/3 folliküler adenokarsinom (C73.9) C00.5 dudak “lip”, NOS 
8332/3 folliküler karsinom (C73.9) C00.3 dudak “lip”, üst 
8249/3 nöroendokrin karsinom C06.0 “yanak”, avurt “chee 

-----/-2 “Moderately” orta derece diferansiye 8746/3 Mukozal lentijinöz melanom 
 (bkz. derecelendirme kodu, bölüm 4.3.4) 8480/3 Müköz adenokarsinom 
-----/-2 “Moderately” orta derece iyi diferansiye 8480/3 Müköz karsinom 

 (bkz. derecelendirme kodu, bölüm 4.3.4) 9762/3 Mu ağır zincir hastalığı 
 Mol “Mole” 8950/3 Mullerian “Muller” mikst tümör “karsino 
9100/0 hidatid (C58.9)  sarkom ” (C54._) 

  8091/3 Multisentrik bazal hücreli karsinom 
 Hidatidiform  (C44._) 

9100/0 NOS (C58.9) 
9100/0 komplet “tam” (C58.9) 
9100/1 invaziv (C58.9) 
9100/1 malign (C58.9) 
9103/0 parsiyel “kısmi” (C58.9) 

 
9100/1 invasiv, NOS (C58.9) 

 
-------- Molluskum kontagiozum (bkz. SNOMED) 
-------- Molluskum sebaseum (bkz. SNOMED) 
9765/1 Monoklonal gamopati, NOS 
9765/1 Monoklonal gamopati “undetermined 

significance”, önemi belirsiz “MGUS” 
8146/0 Monomorfik adenom 
9751/3 Mono-ostotic Langerhans hücreli 

histiositozis [obs] 
9041/3 Monofazik fibröz sinoviyal sarkom 

C51.9 Mons pubis 

9441/3 Monstrosellüler sarkom (C71._) [obs] 
C51.9 Mons veneris 
8092/3 Morfea “Morpheic” tip bazal hücreli 

karsinom (C44._) 

9055/0 Multikistik mezoteliyoma, benign 9751/3
  Multifokal Langerhans hücreli histiositoz 

[obs] 
8091/3 Multifokal süperfisyel bazal hücreli 

karsinom (C44._) 
9440/3 Multiform, glioblastom (C71._) 
9440/3 Multiform, spongioblastom (C71._) 
9985/3 Multilineage “çoğul köken” displazi, 

dirençli sitopeni içeren 
8959/3 Multilokülar kistik nefroma, malign 

(C64.9) 
 

Multipl 
8360/1 adenomlar, endokrin 
8221/0 adenomatöz polipler 
8221/3 adenomatöz polipler de, 

adenokarsinom 
9140/3 hemorajik sarkom 
9530/1 meninjiyomalar (C70._) 
9732/3 miyelom (C42.1) 
9540/1 nörofibromatozis 
8221/0 polipler, adenomatöz 
8221/3 polipler, adenomatöz, içinde, 

adenokarsinom 
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C75.8  Multiple endokrin bezler “glands” 
C77.8 Multiple bölgeler lenf düğümleri 

-------- Muskulo-aponörotik fibromatozis (bkz. 
SNOMED) 

8230/3 Müsin formasyonu, solid 
adenokarsinom içeren 

8230/3 Müsin formasyonu, solid karsinom 
içeren 
Müsinöz 

9015/3 adenokarsinofibrom 
8480/3 adenokarsinom 
8482/3 adenokarsinom, endoservikal tip 

Adenofibrom 
9015/0 NOS 
9015/3 malign 
9015/1 sınır malign 
8480/0 adenom 
8480/1 appendiks neoplazmları, düşük 

derece (C18.1) 
8253/3 bronkiyolo-alveoler karsinom (C34._) 
8254/3 bronkiyolo-alveoler karsinom, non- 

müsinöz ve, mikst (C34._) 
8243/3 karsinoid 
8480/3 karsinom 
9015/3 kistadenokarsinofibrom 
8523/3 ve invaziv duktal karsinom (C50._) 

Kistadenom 
8470/0 NOS (C56.9) 
8472/1 sınır malign (C56.9) 
8473/1 papiller, sınır malignite (C56.9) 
8471/0  papiller, NOS (C56.9) 

Kistadenofibrom 
9015/0 NOS 
9015/3 malign 
9015/1  sınır malign 

Kistadenokarsinom 
8470/3 NOS (C56.9) 
8470/2 non-invaziv (C25._) 
8471/3 papiller (C56.9) 

8470/0 kistoma (C56.9) 
8480/1 neoplazm, appendiks, düşük derece 

(C18.1) 

Tümör 
8472/1 NOS, düşük malignite potensiyeli 

(C56.9) 
8472/1 atipik proliferatif (C56.9) 
8473/1 papiller, düşük malignite 

potansiyeli (C56.9) 

Müsinöz kistik neoplazm 
8470/3 ile bir invaziv karsinom ilişkili (C25._) 
8470/2 yüksek derece displazi içeren (C25._) 
8470/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._) 

8470/0 intermediyer derece intermediyer 
derece displazi içeren (C25._) 

8470/0 intermediyer derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C22._) 

8470/0 düşük derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C22._) 

 
Müsinöz kistik tümör 

8472/1 sınır malignite (C56.9) 
8470/3 ile bir karsinom ilişkili (C25._) 
8470/2 yüksek derece displazi içeren 

(C25._) 
8470/0 intermediyer displazi içeren (C25._) 
8470/0 düşük derece displazi içeren (C25._) 
8470/0 orta derece “moderate” displazi 

içeren (C25._) 
 

Müsinöz-papiller 
8453/0 adenom, intraduktal (C25._) 
8453/3 karsinom, intraduktal, invaziv 

(C25._) 
8453/2 karsinom, intraduktal, non-invaziv 

(C25._) 
 

İntraduktal neoplazm 
8453/3 ile bir invaziv karsinom ilşkili 
8453/2 yüksek derece displazi içeren 

(C25._) 
8453/0 düşük derece displazi içeren (C25._) 
8453/0 moderate displazi içeren(C25._) 
8453/0 intermediyer displazi içeren (C25._) 
8453/0 düşük derece displazi içeren 

(C25._) 
8453/0 orta “moderate” displazi içeren 

(C25._) 

8481/3 Müsin-üreten ”salgılayan” 
adenokarsinom 

8481/3 Müsin- üreten “producing” karsinom 
8481/3 Müsin-”salgılayan” “secreting” 

adenokarsinom 
8481/3 Müsin-”salgılayan” “secreting” 

karsinom 
8243/3 Mukokarsinoid tümör 
-------- Mukosel (bkz. SNOMED) 

 
8430/3 Mukoepidermoid karsinom 
8430/1 Mukoepidermoid tümör [obs] 

 
Mukoid 

8480/3 adenokarsinom 
8480/3 karsinom 
8300/3 hücreli adenokarsinom (C75.1) 
8300/0 hücreli adenom (C75.1) 
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C53.0 Naboth bezleri 
C30.0 “Naris” burun deliği 

 
-------- Nazal gliyal heterotopi (bkz. SNOMED) 
-------- Nazal gliyom (bkz. SNOMED) 

 
C69.5 Nazal lakrimal duktus “Burun göz yaşı 

kanalı” 
C69.5 Nazolakrimal duktus 

 
-------- Nazopalatin duktus kisti (bkz. SNOMED) 

 
C11.3 Nazofaringeal yüzey, yumuşak damak 
C11.9 Nazofaringeal duvar 

 
Nazofarinks 

C11.9 NOS 
C11.3 anteriyör duvar 
C11.2 lateral “yan” duvar 
C11.1 posteriyör “arka” duvar 
C11.0 süperiyör duvar 
C11.0 tavan 

 
C11.0 Nazofarinks tavanı 

 
-------- Nekroz, yağ (bkz. SNOMED) 

 
Neoplazm “neoplasia” 

8077/2 anal intraepitelyal, derece III(C21.1) 
8077/2 servikal intraepitelyal, derece III 

(C53._) 
8500/2 duktal intraepitelyal 3 (C50._) 
9064/2 intratübüler germ hücreli (C62._) 

 
Papiller neoplazm 

8503/0 intrasistik, intermediyer derece, 
intraepitelyal, içeren (C23.9) 

8503/0 intrasistik, düşük derece, 
intraepitelyal, içeren (C23.9) 

8503/2 intraduktal, yüksek derece, 
intraepitelyal, içeren 

8503/0 intraduktal, intermediyer derece, 
içeren (C22._, C24.0) 

8503/0 intraduktal, düşük derece, 
intraepitelyal, içeren (C22._, 

C24.0) 
8503/0 intraglandüler, düşük derece, 

intraepitelyal, içeren (C22.1, 
C24.0) 

 
8503/2 papiller tümör, intrasistik, yüksek 

8077/2 vajinal intraepitelyal, derece III 
(C52._) 

8077/2 vulvar intraepitelyal, derece III 
(C51._) 

 
Neoplazm 

8000/1 NOS 
8480/1 apendiks müsinöz, düşük derece 

(C18.1) 
8000/0 benign 
9727/3 blastik plazmasitoid dendritik hücreli 
9727/3 dendritik hücreli, blastik plazmasitoid 

 
İntraduktal papiller-müsinöz, 

8453/0 düşük derece displazi içeren (C25._) 
8453/3 invaziv karsinom ilişkili 
8453/0 orta derece dizplazi içeren (C25._) 
8453/2 yüksek derece displazi içeren 

 
8480/1 düşük derece, apendikal müsinöz 
9967/3 lenfoid ve miyeloid, FGFR1 

abnormaliteleri içeren 
9965/3 lenfoid ve miyeloid, PDGFRA 

“rearrangement” içeren 
8000/3 malign 
8000/9 malign, primer ya da metastatik 

olduğu belirsiz 
8000/6 metastatik 
8480/1 müsinöz, düşük derece apendiks 
9975/3 miyelodisplastik/miyeloproliferatif, 

sınıflandırılamayan 
9960/3 miyeloproliferatif, NOS 
9975/3 miyeloproliferatif, sınıflandırılamayan 
8163/0 non-invaziv pankreatobiliyer 
8163/0 pankreatobiliyer, non-invaziv 

 
Papiller 

8452/1 ve solid epitelyal (C25._) 
 

İntrasistik “safra kesesi” 
8503/3 invaziv karsinom ilişkili (C23.9) 
8503/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C23.9) 
8503/0 intermediyer derece 

intraepitelyal     
neoplazm içeren (C23.9) 

8503/0 düşük derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C23.9)) 

 
İntraduktal “safra yolları” 

8503/0 NOS 
8503/3 invaziv karsinom ilişkili 
8503/2 yüksek derce displazi içeren 
8503/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm içeren 
intermediyer derece 
neoplazm içeren (C22._, 
C24.0) 

 derece intraepitelyal, içeren (C23.9)  
8503/2 
 
8077/2 

papiller tümör, intraduktal yüksek 
derece intraepitelyal, içeren 
skuamöz intraepitelyal, derece III 

8503/0 
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8503/0 düşük derece intraepitelyal 

neoplazm (C22._, C24.0) 
 

8503/0 intraglandüler, düşük derece 
intraepitelyal neoplazm içeren 
(C22.1, C24.0) 

 
Non-invaziv pankreatobiliyer 

8163/2 yüksek derece displazi içeren 
(C24.1) 

8163/2 yüksek derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C24.1) 

8163/0 düşük derece displazi içeren 
8163/0 düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren 
 

8163/2 pankreatobiliyer-tip, yüksek 
derece intraepitelyal neoplazm 
içeren (C24.1) 

8130/1 transizyonal hücreli, düşük 
malignite potentsiyeli (C67._) 

8130/1 ürotelyal, düşük malignite 
potensiyeli (C67._) 

 
Papiller-müsinöz intraduktal 

8453/3 invasiv karsinom ilişkili 
8453/0 düşük derece displazi içeren 

(C25._) 
8453/0 orta derece “moderate” 

displazi içeren (C25._) 
8453/2 yüksek derece displazi içeren 

 
8000/1 benign ya da malign olduğu belirsiz 
9727/3 plazmasitoid dendritik hücreli, blastik 
8000/6 ikincil “sekonder” 
9975/3 sınıflandırılamayan, miyelodisplastik/ 

miyeloproliferatif 
9975/3 sınıflandırılamayan, miyeloproliferatif 
8452/1 solid ve papiller epitelyal (C25._) 
9920/3 terapi ilişkili “related” miyeloid  
8503/2 tübüler-papiller, intraduktal, yüksek 

derece 
8503/0 tübüler-papiller, intraduktal, düşük 

derece 
 

8130/1 ürotelyal, düşük malignite 
potensiyeli taşıyan (C67._) 

 
Neoplazmlar 

9967/3 lenfoid ve miyeloid, FGFR1 
abnormaliteleri içeren 

9965/3 lenfoid ve miyeloid, PDGFRA 
“rearrangement” içeren 

9967/3 miyeloid ve lenfoid, FGFR1 
abnormaliteler içeren 

9965/3 miyeloid ve lenfoid, PDGFRA 
“rearrangement” içeren 

9966/3 miyeloid, PDGFRB “rearrangement” 
içeren 

8959/1 Nefroblastoma, kistik parsiyel 
diferansiye (C64.9) 

8960/3 Nefroblastoma “Wilms tümörü”, NOS 
(C64.9) 

8965/0 Nefrojenik adenofibrom (C64.9) 

Nefroma “nefrom” 
8960/3 NOS (C64.9) 
8959/0 kistik, benign (C64.9) 
8959/3 kistik, malign (C64.9) 
8959/3 kistik, mültiloküler, malign (C64.9) 
8960/1 mezoblastik 

 
-------- Nevoksantoendotelyoma (bkz. SNOMED) 

Nevüs “ben” 
8720/0 NOS (C44._) 
8730/0 “achromic” “pigmentsiz” (C44._) 
-------- “araneus” “örümcek” (bkz. SNOMED) 
8722/0 balon “balloon” hücreli (C44._) 

“Blue” “mavi” 
8780/0 NOS (C44._) 
8790/0 sellüler (C44._) 
8780/0 Jadassohn “nevüs sebaceus” 

(C44._) 
8780/3 malign (C44._) 

 
8750/0 dermal (C44._) 
8760/0 dermal ve epidermal (C44._) 
8727/0 displastik (C44._) 
8771/0 epitelioid hücreli (C44._) 
8770/0 epitelioid ve “spindle” hücreli (C44._) 
-------- “flammeus” “telanjiyektazi olan ben” 

(bkz. SNOMED) 

8761/1 dev “giant”, NOS (C44._) 
8761/3 dev “giant”, de malign melanom (C44._) 

Dev “giant” 
8761/1 ve intermediyer konjenital 

(C44._) 
8761/3 pigmentli “nevüs” de, malign 

melanom, (C44._) 
8761/1 pigmentli, NOS (C44._) 

8720/0 “hairy” saçlı (C44._) 
8723/0 “halo” (C44._) 
8761/1 intermediyer ve dev konjenital 

(C44._) 
8750/0 intradermal (C44._) 
8740/0 intraepidermal (C44._) 
9160/0 involüsyon gösteren (C44._) [obs] 
8780/0 Jadassohn mavi (C44._) 
-------- Jadassohn “sebaceus” (bkz. SNOMED) 
8740/3 “junctional” (nevüs) de, malign 

melanom (C44._) 
8740/0 “junction” junksiyonel, NOS (C44._) 
8740/0 “junction” (C44._) 
8770/0 jüvenil “genç” (C44._) 
8726/0 magnosellüler (C69.4) 
8720/0 melanositik (C44._) 
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8761/3 melanositik, konjenital, malign 
melanom (C44._) 

8730/0 nonpigmente “pigmentsiz” (C44._) 
 

8760/0 kompound (C44._) 
 

Konjenital “doğumsal”“doğmalık” 
8761/1 intermediyer ve dev “giant” (C44._) 
8761/3 melanositik de, malign melanom 

(C44._) 
8762/1 de proliferatif dermal lezyon (C44._) 
8761/0  küçük “small” (C44._) 

 
Pigmente “pigmentli” 

8720/0 NOS (C44._) 
8761/1 dev “giant”, NOS (C44._) 
8770/0 “spindle” iğsi hücreli, Reed 

“Reed RJ, 1975)” 
 

-------- “portwine” “Porto şarabı rengi” 
(bkz. SNOMED) 

8770/0 Reed pigmentli “spindle” hücreleri 
8723/0 regresse “gerileyen, çekilen” (C44._) 
-------- “sanguineous” “kıpkırmızı” 

(bkz. SNOMED) 
-------- sebasöz, Jadassohn (bkz.SNOMED) 
8761/0 “small” küçük, doğumsal“congenital” 

(C44._) 
-------- “spider” örümcek (bkz. SNOMED) 

 
“Spindle hücreli” iğsi hücreli “nevüs” 

8772/0 NOS (C44._) 
8770/0 ve epitelioid hücreli (C44._) 
8770/0 pigmentli, Reed (Reed RJ, 1975) 
8770/0 Spitz (C44._) 
-------- çilek “strawberry” (bkz.SNOMED) 
-------- “unius lateris” (bkz. SNOMED) 

“congenital linear nevüs” 
-------- damarsal “vasküler”(bkz.SNOMED) 
-------- verriköz (bkz. SNOMED) 
-------- beyaz sünger “white sponge” 

(bkz.SNOMED) 
 

8150/0 Nezidiyoblastom “pankreas adacık 
tümörü, (C25._) 

8975/1 “Nested” “yuvaları”, stromal epitelyal 
tümör, kalsifiye (C22.0) 

9831/3 NK hücresi, kronik lenfoproliferatif 
bozukluklar 

 
C77._ “Node” düğüm (bkz. lenf düğümü) 

 
Nodüler 

8097/3 bazal hücreli karsinom (C44._) 
-------- fassiitis (bkz. SNOMED) 
8402/0 hidradenom (C44._) 
8402/3 hidradenom, malign (C44._) 
-------- hiperplazi, fokal (bkz. SNOMED) 
-------- hiperplazi, NOS (bkz. SNOMED) 

9471/3 medülloblastom, dezmoplastik (C71.6) 
8721/3 melanom (C44._) 
8832/0 subepidermal fibrozis (C44._) 
-------- tenosinovitis (bkz. SNOMED) 

 
9471/3 Nodülarite, medülloblastom ekstensiv 

“nodulerite” içeren 
8930/0 Nodül, endometrial stromal (C54.1) 

 
Nonenkapsüler skleroze“sclerosing” 

8350/3 adenokarsinom (C73.9) 
8350/3 karsinom (C73.9) 
8350/3 tümör (C73.9) 

8150/3 Nonfonksiyone pankreatik endokrin 
tümör (C25._) 

------- Non-Hodgkin lenfoma {bkz. Lenfoma 
(malign)} 

 
Noninfiltre “non-invaziv” 

8500/2 adenokarsinom, intraduktal, NOS 
8503/2 adenokarsinom, intraduktal, papiller 

(C50._) 
 

Karsinom 
8504/2 intrakistik 
8500/2 intraduktal, NOS (C50._) 
8503/2 intraduktal papiller (C50._) 
8520/2  lobüler (C50._) 8501/2

 komedokarsinom (C50._) 

-----/2 Noninfiltre (bkz. kod, bölüm 4.3.3) 
 

Non-invaziv 
Pankreatobiliyer papiller neoplazm 

8163/2 yüksek derece displazi içeren 
(C24.1) 

8163/2 yüksek derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C24.1) 

8163/0 düşük derece displazi içeren 
8163/0 düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren 
 

Non-invaziv karsinom 
8453/2 intraduktal papiller-müsinöz (C25._) 
8052/2 papiller skuamöz hücreli 
8130/2 papiller transizyonel hücreli (C67._) 
8130/2 papiller ürotelyal (C67._) 

 
8470/2 Non-invaziv kistadenokarsinom, 

müsinöz (C25._) 
-----/2 Noninvaziv (bkz. davranış kodu, bölüm 

4.3.3) 
 

Nonkeratinize 
8072/3 epidermoid karsinom, büyük hücreli 
8073/3 epidermoid karsinom, küçük hücreli 
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Skuamöz hücreli karsinom 

8072/3 NOS 
8072/3 büyük hücreli “large cell”, NOS 
8073/3 küçük hücreli “small cell” 

 
8693/3 Nonkromaffin paraganglioma, malign 
8693/1 Nonkromaffin paraganglioma, NOS 
9751/3 Nonlipid retikuloendoteliyozis [obs] 
9741/3 Non-mast hücreli dizorder, sistemik 

mastositozis, hematolojik klonal içeren 
8254/3 Non-müsinöz ve müsinöz bronşiyolo- 

alveoler karsinom, mikst (C34._) 
8252/3 Non-müsinöz bronşiyolo-alveoler 

karsinom (C34._) 
-------- Nonossifying fibrom (bkz.SNOMED) 
8730/0 Nonpigmente nevüs (C44._) 8092/3
  Non-skleroze  infiltre bazal hücreli 

karsinom (C44._) 
8046/3 “Non-small cell” küçük hücreli dışı 

karsinom (C34._) 
-----/-7 Non T-non B (bkz. kodlara, böl. 4.3.4) 

 
C30.0 Nostril “burun delikleri” 

 
9560/3 Nörilemom, malign [obs] 
9560/0 Nörilemom, NOS  
9560/3 Nörilemosarkom [obs] 
9560/0 Nörinom 
9560/1 Nörinomatozis 
9505/1 Nöroastrositom [obs] 

 
Nöroblastom “nöroblastoma” 

9500/3 NOS 
9522/3 olfaktor (C30.0) 
9500/3  sentral (C71._) 

 
Nörositoma 

9506/1 NOS 
9506/1 ekstraventriküler 
9521/3 olfaktor 
9506/1 sentral (C30.0) 

 
Nöroektodermal tümör 

9364/3 NOS 
9473/3 sentral primitif, NOS (C71._) 
9363/0 melanotik 
9364/3 periferik “periferal” 
9364/3 periferik primitif, NOS 
9473/3 primitif, sentral, NOS (C71._) 
9473/3  primitif, NOS “PNET” 

 
Nöroendokrin 

8574/3 diferansiyasyon, adenokarsinom 
içeren 

8574/3 diferansiyasyon, karsinom içeren 
8240/3 tümör, derece 1 
8249/3 tümör, derece 2 

Nöroendokrin karsinom 
8246/3 NOS 
8013/3 büyük hücreli “large cell” 
8240/3 düşük derece “low grade” 
8249/3 orta derece “moderately” diferansiye 
8247/3 primer kutanöz (C44._) 
8041/3 küçük hücreli “small cell” 
8240/3  iyi diferansiye 

8240/3 nöroendokrin karsinom 

9413/0 Nöroepitelyal tümör, disembriyoplastik 
9503/3 Nöroepitelyom, NOS 
9523/3 Nöroepitelyom, olfaktör (C30.0) 

Nörofibrom 
9540/0 NOS 
9541/0 melanotik 
9550/0 pleksiform 

9540/1 Nörofibromatozis, multipl “çoğul” 
9540/1 Nörofibromatozis, NOS 
9540/3 Nörofibrosarkom [obs] 
9540/3 Nörojenik sarkom [obs] 
9520/3 Nörojenik tümör, olfaktör 
9506/1 Nörolipositoma (C71.6) 

Nöroma 
9570/0 NOS 
9560/0 akustik (C72.4) 
-------- amputasyon (bkz. SNOMED) 
9550/0 pleksiform 
-------- travmatik (Morton) (bkz.SNOMED) 

8725/0 Nöronevüs (C44._) 
9540/3 Nörosarkom [obs] 
9562/0 Nörotekeoma 
8745/3 Nörotropik melanom, malign (C44._) 
9991/3 Nötropeni, refrakter “dirençli” 

 
C41.2 Nükleus pulpozus 

 
-----/-7 “Null” hücreli (bkz. bölüm 4.3.4) 

 
 
 

O 
 

8042/3 “Oat cell” yulaf hücreli karsinom (C34._) 
C77.5 Obturator lenf düğümü 
C47.2 Obturator sinir 

 
Oksipital 

C41.0 kemik 
C71.4 lob 
C77.0 lenf düğümü 
C71.4 “pole” kutup 

 
C72.5 Okulomotor sinir “3. sinir” 
9311/0 Odontoameloblastom (C41._) 
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Odontojenik 
9300/0 adenomatoid tümör (C41._) 
9270/3 karsinom (C41._) 
9342/3 karsinosarkom (C41._) 

 
Kist 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 
9301/0 kalsifiye (C41._) 
-------- dentijeröz “dentigerous”(bkz. 

SNOMED) 
-------- eruptiv (bkz. SNOMED) 
-------- jinjival “gingival”(bkz. SNOMED) 
--------  primordial (bkz. SNOMED) 

 
Fibroma 

9321/0 NOS (C41._) 
9321/0 sentral (C41._) 
9322/0 periferik (C41._) 

 
9330/3 fibrosarkom (C41._) 
9302/0 gölge “ghost” hücreli tümör (C41._) 
9320/0 mikzofibrom (C41._) 
9320/0 mikzom (C41._) 
9270/3 sarkom (C41._) 

 
Tümör 

9270/1 NOS (C41._) 
9300/0 adenomatoid (C41._) 
9270/0 benign (C41._) 
9340/0 kalsifiye epitelyal (C41._) 
9270/3 malign (C41._) 
9341/1 saydam “clear” hücreli (C44._) 
9312/0  skuamöz (C41._) 

 
Odontoma 

9280/0 NOS (C41._) 
9282/0 kompleks (C41._) 
9281/0 kompound (C41._) 
9290/0 fibroameloblastik (C41._) 

 
9290/3 Odontosarkom, ameloblastik (C41._) 

 
Oksifilik 

8290/3 adenokarsinom 
8290/0 adenom 

 
Hücre “cell” 

8290/0 folliküler adenom (C73.9) 
8290/3 folliküler karsinom (C73.9) 
8342/3  papiller karsinom (C73.9) 

 
Olfaktor 

9522/3 nöroblastom (C30.0) 
9521/3 nörositom (C30.0) 
9523/3 nöroepitelyom (C30.0) 
9520/3 nörojenik tümör (C30.0) 

 
C72.2 Olfaktor sinir “1. kraniyal sinir” “Nervus 

olfactorius” 
 

9382/3 Oligoastrositom, anaplastik (C71._) 

9382/3 Oligoastrositom (C71._) 
9460/3 Oligodendroblastom (C71._) [obs] 
9451/3 Oligodendrogliyom, anaplastik (C71._) 
9450/3 Oligodendrogliyom, NOS (C71._) 

 
C71.7 Olive “zeytin” “nucleus oliva” 
C48.1 Omentum “örtü” 

 
Omuz “shoulder” 

C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C49.1 adipöz doku 
C44.6 deri “skin” 
C40.0 eklem “joint” 
C49.1 fibröz doku 
C40.0 “girdle” kemer, kuşak 
C49.1 iskelet kası 
C49.1 kas “muscle” 
C40.0 kemik 
C49.1 konnektif bağ dokusu 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.1 yağlı “fatty” doku 
C49.1  yumuşak doku “soft tissue” 

 
Onkositik 

8290/3 adenokasinom 
8290/0 adenom 
8290/3 karsinom 
8121/1 Schneider “Schneiderian” papillomu 

(C30.0, C31._) 
 

8290/0 Onkositom 
8290/0 Onkositom, iğsi “spindle” hücreli(C75.1) 
-------- Onositozis (bkz. SNOMED) 

 
C71.0 Operkulum “kapak” “örtü” “küçük kapak” 

 
Optik 

C72.3 “chiasma” “çapraz” 
C72.3 sinir “2. Kraniyal sinir” “2. kafa çifti” 
C72.3 traktüs “yol” “kordon” “şerit” 

 
C06.9 Oral boşluk “cavity” “ağız boşluğu” 
C06.9 Oral mukoza 

 
Orbit “orbita” “göz çukuru” 

C69.6 NOS 
C69.6 otonom sinir sistemi 
C69.6 konnektif bağ doku 
C69.6 periferik sinir 
C69.6 yumuşak doku “soft tissue” 

 
C41.0 Orbital kemik”ler” 

 
9071/3 Orşiyoblastom “orchioblastoma” (C62._) 

 
C71.0 Organ, Reil organı “Reil adası” 
C75.5 Organ, Zuckerkandl organı“aortik cisim” 
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Organlar 

C26.9 sindirim “digestive”, NOS 
C57.9 kadın genital, NOS 
C63.9 erkek genital, NOS 

8583/3 Organoid timoma, malign (C37.9) 
8583/1 Organoid timoma, NOS (C37.9) 

C67.6 “Orifice” “ağız”, üreterik “ureteric” 
C67.5 “Orifice” “ağız”, üretral, iç “internal” 

Orofarinks 
C10.9 NOS 
C10.8 junksiyonel “bileşke” bölge 
C10.2 yan duvar “lateral wall” 
C10.3 arka duvar “posteriyör wall” 

C53.1 Os, eksternal “serviks” 
C53.0 Os, internal “serviks” 

Ossöz “kemiksi” 
9275/0 displazi, florid (C41._) 
8571/3 metaplazi, adenokarsinom içeren 

(C41._) 
8571/3 metaplazi, adenokarsinom içeren 

kıkırdak (C41._) 

Ossifiye “ossifying” 
9262/0 fibrom (C40._, C41._) 
8842/0 fibromiksoid tümör 
8967/0 renal tümör “böbrek tümörü” (C64.9) 

-------- Osteitis deformans (bkz. SNOMED) 
-------- Osteitis fibroza sistika (bkz. SNOMED) 
9180/3 Osteoblastik sarkom (C40._, C41._) 
9200/1 Osteoblastom, agressif (C40._, C41._) 
9200/0 Osteoblastom, NOS (C40._, C41._) 
9210/0 Osteokartilajinöz ekzostoz (C40._, C41._) 
9210/0 Osteokondrom (C40._, C41._)    
9210/1 Osteokondromatoz, NOS (C40._, C41._) 
-------- Osteokondromatoz, sinoviyal (bkz.SNOMED) 
9180/3 Osteokondrosarkom (C40._, C41._) 
8035/3 Osteoklast-benzeri dev hücreli, karsinom 

içeren 
9250/3 Osteoklastom, malign (C40._, C41._) 
9250/1 Osteoklastom, NOS (C40._, C41._) 
9262/0 Osteofibrom (C40._, C41._) 
9182/3 Osteofibrosarkom (C40._, C41._) 
9180/3 Osteojenik sarkom, NOS(C40._, C41._) 
9200/0 Osteoid osteom, dev “giant” (C40._,C41._) 
9191/0 Osteoid osteom, NOS (C40._, C41._) 

Osteoma 
9180/0 NOS (C40._, C41._) 
9200/0 osteoid, dev “giant” (C40._, C41._) 
9191/0 osteoid, NOS (C40._, C41._) 

9187/3 osteosarkom, intraossöz 
Osteosarkom 

9180/3 NOS (C40._, C41._) 
9182/3 fibroblastik (C40._, C41._) 
9195/3 intrakortikal (C40._, C41._) 

9187/3 intraossöz, düşük derece 
9187/3 intraossöz, iyi diferansiye 
9192/3 jukstakortikal (C40._, C41._) 
9181/3 kondroblastik (C40._, C41._) 
9185/3 küçük hücreli “small cell” 

(C40._, C41._) 
9186/3 medüller (C40._, C41._) 
9184/3 Paget hastalığında, kemik 

(C40._,C41._) 
9192/3 parosteal (C40._, C41._) 
9193/3 periosteal (C40._, C41._) 
9186/3 sentral (C40._, C41._) 
9186/3 sentral, “conventional” “geleneksel” 
9183/3 telanjiektatik (C40._, C41._) 
9185/3 yuvarlak hücreli “round cell” 
9194/3 yüzey, yüksek dereceli (C40._, C41._) 

 
8936/1 Otonom sinir tümörü, gastrointestinal 

“GIST” “gastrointestinal stromal tümör” 
 

Otonom sinir sistemi 
C47.9 NOS 
C47.4 abdomen, karın 
C47.4 abdomen duvarı, karın duvarı 
C47.3 aksilla, koltukaltı 
C47.0 alın “forehead” 
C47.1 antekubital alan, dirsek iç yüzü 
C47.2 ayak 
C47.2 ayak bileği “ankle” 
C47.2 bacak “leg” 
C47.2 baldır “calf” 
C47.0 baş “head” 
C47.1 başparmak, el “thumb” 
C47.2 başparmak, ayak “toe” 
C47.0 boyun “neck” 
C47.0 çene “chin” 
C47.1 dirsek “elbow” 
C47.2 diz “knee” 
C47.1 el 
C47.1 el bileği “wrist” 
C47.5 gluteal bölge 
C47.4 göbek “umbilikus 
C47.3 göğüs 
C47.3 göğüs duvarı 
C47.3 göğüs(timus, kalp ve mediasten 

dışında C37._, C38._) 
C47.6 gövde “trunk” 
C47.3 infraklaviküler bölge 
C47.5 inguinal bölge 
C47.5 kasık “groin” 
C47.1 kol “arm” 
C47.5 kalça “buttock” 
C47.2 kalça “hip” 
C47.1 omuz “shoulder” 
C47.1 önkol “forearm” 
C69.6 orbit, göz çukuru 
C47.1 parmak 
C47.5 pelvis 
C47.5 perineum 
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C47.2 popliteal alan “diz ardı alan” 
C47.0 pterigoid fossa “çukur” 
C47.5 sakrokoksigeal bölge 
C47.0 servikal bölge, boyun bölgesi 
C47.6 sırt “back” 
C47.0 skalp “kafa derisi” 
C47.3 skapular “kürek kemiği” bölge 
C47.0 supraklaviküler bölge 
C47.0 şakak “temple” 
C47.2 topuk “heel” 
C47.2 uyluk “thigh” 
C47.6 yan “flank” 
C47.0 yanak “cheek” 
C47.0 yüz “face” 

 
9101/3 “Other” diğer germ hücreli elementler, 

koryokarsinom içeren 
8523/3 “Other” diğer karsinom tipleri, invaziv 

duktal “karsinom” ile mikst olarak içeren 
8524/3 “Other” diğer karsinom tipleri, invaziv 

lobüler “karsinom” ile mikst olarak 
içeren 

 
C50.8 “Outer” dış yan meme 
C44.1 “Outer” dış kantus “canthus” 

 
8590/1 Ovaryum stromal tümörü (C56.9) 
9090/3 “Ovarii” struma (C56.9) 
9090/3 “Ovarii” struma, malign (C56.9) 

C56.9 Ovaryum “Ovary” 
 
 
 

Ö 
 

Önkol “forearm” 
C76.4 NOS 
C44.6  NOS (carcinoma, melanoma, nevüs) 
C49.1 NOS (sarcoma, lipoma) 
C49.1 adipose tissue 
C40.0 bone 
C44.6 deri 
C49.1 fibröz doku 
C49.1 iskelet kası 
C49.1 kas 
C49.1 konnektif bağ dokusu 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.1 tendon 
C49.1 tendon kılıfı “sheath” 
C49.1 yağlı “fatty” tissue 
C49.1 yumuşak doku 

 
C----.8 Örtüşen “overlapping” (bkz. Topografi 

bölümünün başlangıcındaki notlara ve 
bölüm 4.2.6) 

Özofageal 
8148/2 glandüler displazi (intraepitelyal 

neoplazm), yüksek derece (C15._) 
8148/0 glandüler displazi (intraepitelyal 

neoplazm), hafif derece (C15._) 
8148/2 glandüler intraepitelyal neoplazm, 

yüksek derece (C15._) 
8148/0 glandüler intraepitelyal neoplazm, 

hafif derece (C15._) 
8077/2 skuamöz intraepitelyal neoplazm 

(displazi), yüksek derece (C15._) 
8077/0 skuamöz intraepitelyal neoplazm 

(displazi), hafif derece (C15._) 
 

C77.1 Özofageal lenf düğümü “node” 
C16.0 Özofagogastrik bileşke “junction” 

 
Özofagus 

C15.9 NOS 
C15.2 abdominal 
C15.5 aşağı “distal” 1/3 
C15.5 distal “aşağı” 1/3 
C15.4 orta “middle” 1/3 
C15.3 proksimal “yukarı, üst”1/3 
C15.0 servikal 
C15.1 torasik 
C15.3 yukarı “proksimal, upper” 1/3 

 
-------- Özofagus, Barrett (bkz. SNOMED) 
C15._  Özofagus (oesophagus, esophagus) 

 
 
 

P 
8936/1 “Pacemaker” hücreli tümör, “GIST”, 

gastrointestinal 
9507/0 Pacini “Pacinian” tümör 

Paget hastalığı 
-------- kemik (bkz. SNOMED) 
8540/3 meme “breast” (C50._) 
8542/3 meme dışı “extramammary” (kemik 

Paget hastalığı dışında) 
8540/3 meme “mammary” (C50._) 
8541/3 ve meme invaziv duktal karsinom 

(C50._) 
8543/3 ve intraduktal meme karsinom 

(C50._) 
9184/3 ve kemik, osteosarkom (C40._, C41._) 

9700/3 Pagetoid retikulozis 

C09.9 “Palatin tonsil” bademcik, “tonsilla 
“palatina” 

C71.0 Pallium “beyin kabuğu, serebral 
korteks” 

Palmar “el ayası” “aya” “avuçiçi” 
C49.1 aponöroz 
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C44.6 deri “skin” 
C49.1 fasiya 

8163/2 papiller neoplazm, yüksek derece 
intraepitelyal neoplazm içeren (C24.1) 

 

C44.6 Palm “aya” “avuçiçi”, deri 8971/3 Pankreatoblastom (C25._) 
C44.1 Palpebra “göz kapağı” 9931/3 Panmiyelozis, akut, NOS (C42.1) 

Pankreas 
C25.9 NOS 
C25.0 baş “head” 
C25.7 boyun “neck” 
C25.3 duktus “kanal” 
C25.3 duktus “kanal”, Santorini 
C25.3 duktus “kanal”, Wirsung 
C25.4 endokrin 
C25.1 gövde “body” 
C25.2 kuyruk “tail” 
C25.4 Langerhans adacıkları “islets” 
C25.4 Langerhans adacıkları “islands” 

 
C25.0 Pankreas başı “head of pancreas” 

Pankreatik 
Endokrin tümör 

8150/1 NOS (C25._) 
8150/0 benign (C25._) 
8154/3 ekzokrin ve endokrin tümör, 

malign mikst (C25._) 
8150/3 malign (C25._) 
8150/0 mikroadenom (C25._) 
8154/3 mikst endokrin ve ekzokrin 

tümör, malign (C25._) 
8150/3 nonfonksiyonel (C25._) 
8152/1 peptid ve pankreatik peptid- 

benzeri peptid, terminal tirozin 
amid üreten tümör içinde 

8152/1 peptid-benzeri peptid, terminal 
tirozin amid üreten tümör, 
pankreatik peptid ve 

8154/3 ve ekzokrin tümör, malign mikst 
(C25._) 

 
C25.3 Pankreatik duktus “kanal” 
C77.2 Pankreatik lenf düğümü 

 
Pankreatobiliyer 

8163/0 neoplazm 
8163/0 neoplazm, non-invaziv 

 
Papiller neoplazm 

8163/2 non-invaziv, yüksek derece 
displazi içeren (C24.1) 

8163/2 non-invaziv, yüksek derece 
intraepitelyal neoplazm içeren 

8163/0 non-invaziv, düşük derece 
displazi içeren 

8163/0 non-invaziv, düşük derece 
intraepitelyal neoplazm içeren 

 
Pankreatobiliyer-tip 

8163/3 adenokarsinom (C24.1) 
8163/3 karsinom (C24.1) 

9931/3 Panmiyelozis miyelofibrozis içeren 
(C42.1) 

 
9052/0 papiller mezoteliyoma, benign 

 
Papiller 

Adenokarsinom 
8260/3 NOS 
8408/3 dijital (C44._) 
8408/3 ekrin (C44._) 
8340/3 folliküler varyant (C73.9) 
8503/3 infiltratif (C50._) 
8504/3 intrakistik 
8503/2 intraduktal, NOS (C50._) 
8503/3 intraduktal, invazyon gösteren 

(C50._) 
8503/2 noninfiltratif intraduktal (C50._) 
8460/3 seröz (C56.9) 

9013/0 adenofibrom 

Adenom 
8260/0 NOS 
8408/1 agressif dijital (C44._) 
9135/1 anjiyoendoteliom, endovasküler 
8408/0 ekrin (C44._) 
8504/0 intrakistik 
8340/3 ve folliküler adenokarsinom 
8340/3 ve folliküler karsinom 
8503/3 ve infiltratif adenokarsinom (C50._) 
8452/1 ve solid epitelyal neoplazm 

(C25._) 
 

İntraduktal neoplazm 
8503/0 NOS 
8503/0 düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 
8503/0 düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C23.9) 
8503/0 intermediyer derece neoplazm 

içeren (C22._, C24.0) 
8503/3 invaziv karsinom ilişkili 
8503/2 yüksek derece displazi içeren 
8503/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm içeren 
 

8503/2 intraduktal tümör, yüksek derece 
displazi içeren 

8503/2 intraduktal tümör, yüksek derece 
intraepitelyal neoplazm içeren 

8503/0 intraglandüler neoplazm, düşük 
derece intraepitelyal neoplazm 
içeren (C22.1, C24.0) 

9538/3 meninjiyom (C70._) 
9052/0 mezoteliyom, iyi diferansiye, benign 
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8341/3 mikrokarsinom (C73.9)  
8473/1  müsinöz tümör, düşük malignite 

potansiyeli (C56.9) 
8461/3 primer seröz karsinom, peritoneum 

(C48.1) 
8260/3 renal hücreli karsinom (C64.9) 

 
Karsinom 

8050/3 NOS 
8350/3 diffüz skleroze (C73.9) 
8343/3 enkapsüle (C73.9) 
8052/3 epidermoid 
8340/3 folliküler varyant (C73.9) 

 
In situ 

8050/2 NOS 
8503/2 duktal (C50._) 
8052/2 skuamöz hücreli 

 
8503/2 intraduktal, NOS (C50._) 
8504/3 intrakistik 
8344/3 kolumnar hücreli (C73.9) 
8342/3 oksifilik hücreli (C73.9) 
8461/3 primer seröz, peritoneum (C48.1) 
8461/3 seröz yüzey (C56.9) 
8052/3 skuamöz hücreli 
8052/2 skuamöz hücreli, non-invaziv 
8344/3 “tall” uzun, yüksek hücreli (C73.9) 
8260/3 tiroid (C73.9) 
8130/3 ürotelyal (C67._) 
8130/2 ürotelyal, non-invaziv (C67._) 

9352/1 kraniyofarinjiyom (C75.2) 

Kistadenokarsinom 
8450/3 NOS (C56.9) 
8471/3 müsinöz (C56.9) 
8471/3 psödomüsinöz (C56.9) 
8460/3 seröz C56.9) 

 
Kistadenom 

8450/0 NOS (C56.9) 
8561/0 lenfomatozum (C07._, C08._) 
8473/1 müsinöz, sınır malignite (C56.9) 
8471/0 müsinöz, NOS (C56.9) 
8473/1 psödomüsinöz, sınır 

malignite (C56.9) 
8471/0 psödomüsinöz, NOS (C56.9) 
8462/1 seröz, sınır malignite (C56.9) 
8460/0 seröz, NOS (C56.9) 
8451/1 sınır malignite (C56.9) 

 
8503/2 DCIS “ductal carcinoma in situ” (C50._) 
8503/2 duktal karsinom in situ (C50._) 
9135/1 endovasküler, anjiyoendoteliyom 
9393/3 ependimom (C71._) 
8052/3 epidermoid karsinom 
8452/1 epitelyal neoplazm, solid ve (C25._) 
8340/3 folliküler varyant, adenokarsinom 

(C73.9) 
9509/1 gliyonöronal tümör 

8405/0 hidradenom (C44._) 
8504/3 intrakistik adenokarsinom 
8504/3 intrakistik karsinom 
8452/1 kistik tümör (C25._) 
8462/1 kistik tümör, seröz, sınır malignite 

(C56.9) 
 

İntrakistik neoplazm 
8503/0 düşük derece intrepitelyal 

neoplazm ilişkili (C23.9) 
8503/3 invaziv karsinom ilişkili 
8503/0 intermediyer derece intraepitelyal 

neoplazm ilişkili (C23.9) 
8503/2 yüksek derece intraepitelyal 

neoplazm ilişkili (C23.9) 
 

8503/2 intrakistik tümör, yüksek derece 
displazi içeren (C23.9) 

8503/2 intrakistik tümör, yüksek derece 
intraepitelyal neoplazm içeren (C23.9) 

 
Seröz 

8460/3 adenokarsinom (C56.9) 
8460/3 kistadenokarsinom (C56.9) 
8462/1 tümör, atipik proliferatif (C56.9) 
8462/1 tümör, düşük malignite 

potansiyeli (C56.9) 
 

8406/0 siringadenom (C44._) 
8406/0 siringokistadenom (C44._) 

 
Skuamöz hücreli karsinom 

8052/3 NOS 
8052/2 in situ 
8052/2 non-invaziv 

 

Transizyonel hücreli 
8130/1 düşük malignite potensiyeli 

taşıyan neoplazm (C67._) 
8130/3 karsinom (C67._) 
8130/2 karsinom, non-invaziv (C67._) 

 
Tümör 

9509/1 gliyonöronal 
8503/2 intraduktal, yüksek derece 

displazi içeren 
8503/2 intraduktal, yüksek derece 

intraepitelyal neoplazm içeren 
9395/3 pineal bölgenin 

 
Ürotelyal 

8130/3 karsinom (C67._) 
8130/2 karsinom, non-invaziv (C67._) 
8130/1 neoplazm, düşük malignite 

potensiyeli (C67._) 
 

8347/3 Papiller-medüller karsinom, mikst(C73.9) 
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Papiller-müsinöz 

8453/3 karsinom, intraduktal, invaziv (C25._) 
8453/2 karsinom, intraduktal, non-invaziv 

(C25._) 
 

İntraduktal neoplazm 
8453/3 invaziv karsinom ilişkili 
8453/0 hafif derece displazi içeren (C25._) 
8453/0 orta derece “moderate” displazi 

içeren (C25._) 
8453/2 yüksek derece displazi içeren 

 
İntraduktal tümör 

8453/0 düşük derece displazi içeren (C25._) 
8453/0 intermediyer displazi içeren (C25._) 
8453/0 orta derece “moderate” displazi 

içeren (C25._) 
 

Papiller neoplazm 
Pankreatobiliyer 

Non-invaziv 
8163/0 düşük derece displazi 

içeren 
8163/0 düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren 
8163/2 yüksek derece displazi 

içeren (C24.1) 
8163/2  yüksek derece 

intraepitelyal neoplazm 
içeren (C24.1) 

 
8163/2 pankreatobiliyer tip, yüksek derece 

intraepitelyal neoplazm içeren (C24.1) 
 

-------- Papilliferöz hiperplazi (bkz. SNOMED) 
8405/0 Papilliferum, hidradenom (C44._) 
8406/0 Papilliferum, siringokistadenom 
8450/3 Papillokistik adenokarsinom 

 
Papillom 

8050/0 NOS (mesane papillomu dışında 
8120/1) 

-------- bazal hücreli (bkz. SNOMED) 
-------- bazoskuamöz (bkz. SNOMED) 
8120/1 mesane “bladder” (C67._) 

 
Koroid pleksus 

9390/0 NOS (C71.5) 
9390/3 anaplastik (C71.5) 
9390/1 atipik (C71.5) 
9390/3 malign (C71.5) 

 
8503/0 duktal 
-------- fibroepitelyal (bkz. SNOMED) 
8260/0 glandüler 
8503/0 intraduktal 
8504/0 intrakistik 
8053/0 inverted skuamöz hücreli 
8052/0 keratotik 
8121/1 kolumnar hücreli 

9052/0 mezoteliyal 
8560/0 mikst skuamöz hücreli ve glandüler 
8121/1 silindirik hücreli (C30.0, C31._) 

 
Schneider “Schneiderian” 

8121/0 NOS (C30.0, C31._) 
8121/1 inverted (C30.0, C31._) 
8121/1 onkositik (C30.0, C31._) 

8461/0 seröz yüzey (C56.9) 

Sinonazal 
8121/0 NOS (C30.0, C31._) 
8121/0 ekzofitik (C30.0, C31._) 
8121/0 fungiform (C30.0, C31._) 

8052/0 skuamöz 

Skuamöz hücreli 
8052/0 NOS 
8053/0 inverted 
8560/0 ve glandüler, mikst 

 
Transizyonel 

8120/0 NOS 
8120/0 hücre, benign 
8121/0 hücre, inverted, benign 
8121/1 hücre, inverted, NOS 
8120/1 hücre, NOS 
8121/0 inverted, benign 
8121/1 inverted, NOS 

 
8120/1 ürotelyal, NOS (C67._) 
8051/0 verriköz 
8261/0  villöz 

 
Papillomatozis 

8060/0 NOS 
8264/0 biliyer (C22.1, C24.0) 
8505/0 diffüz intraduktal 
8264/0 glandüler 
8505/0 intraduktal, diffüz 
8505/0 intraduktal, NOS 
8060/0 skuamöz 
8506/0 subareolar duktus (C50.0) 

 
8263/3 Papillotübüler adenokarsinom 
8263/0 Papillotübüler adenom 
9160/0 Papül, fibröz, buruna ait (C44.3) [obs] 
9718/3 Papulozis, lenfomatoid (C44._) 

 
C75.5 Para-aortik cisim “body” 
C77.2 Para-aortik lenf düğümü 
C77.5 Paraservikal lenf düğümü 

 
9373/0 Parakordoma 
8345/3 Parafolliküler hücreli karsinom (C73.9) 



Alfabetik Dizin

185 185 

Alfabetik Dizin 
 

 

 
 

Paragangliyoma 
8680/1 NOS 
8700/0 adrenal medüller (C74.1)   
8700/3 adrenal medüller, malign (C74.1) 
8691/1 aort cismi “body” (C75.5) 
8691/1 aortikopulmoner (C75.5) 
8680/0 benign 
8692/1 karotid cismi “body” (C75.4) 
8700/0 kromaffin 
8693/3 ekstra-adrenal, malign 
8693/1 ekstra-adrenal, NOS 
8683/0 gangliositik (C17.0) 
8690/1 jugüler (C75.5) 
8690/1 jugülotimpanik (C75.5) 
8680/3 malign 
8693/3 nonkromaffin, malign 
8693/1 nonkromaffin, NOS 
8682/1 parasempatetik 
8681/1 sempatetik 

 
C75.5 Paragangliyon 

 
9659/3 Paragranüloma, Hodgkin, nodüler [obs] 
9659/3 Paragranüloma, Hodgkin, NOS [obs] 

C77.5 Parametrial lenf düğümü 
C57.3 Parametriyum 
C31.9 Paranasal sinüs 
C72.9 Parasellar 
C77.1 Parasternal lenf düğümü 
C47.9 Parasempatetik nervöz sistem, NOS 

 
8682/1 Parasempatetik paragangliyom 

 
C75.0 Paratiroid bezi “gland” 
C68.1 Parauretral bez “gland” “Skene” 
C64.9 Parenkim, böbrek “kidney” 

 
9362/3 Parenkimal tümör, pineal, intermediyer 

differansiyasyon (C75.3) 
 

Pariyetal 
C41.0 kemik 
C71.3 lob 
C38.4 plevra 

 
8214/3 Pariyetal hücreli adenokarsinom (C16._) 
8214/3 Pariyetal hücreli karsinom (C16._) 

 
Parmak “finger” 

C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C44.6 deri 
C49.1 fiböz doku 
C49.1 iskelet kası 
C49.1 kas 
C40.1 kemik “bone” 
C49.1 konnektif bağ doku 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 

C49.1 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.1 tendon 
C49.1 tendon kılıfı “sheath” 
C44.6 tırnak “nail” 
C49.1 yumuşak doku 

 
9192/3 Parosteal osteosarkom (C40._, C41._) 

 
Parotid “parotis”, türkrük bezi 

C07.9 NOS 
C07.9 bez “gland” 
C07.9 bez duktusu “gland duct” 
C77.0 lenf düğümü 

 
C57.1 Parovariyan bölge 

 
9103/0 Parsiyel hidatidiform mol (C58.9) 
8959/1 Parsiyel diferansiye nefroblastom, kistik 

(C64.9) 
 

C40.3 Patella “diz kapağı kemiği” 
 

9965/3 PDGFRA “rearrangement” “yeniden 
düzenleme”, miyeloid ve lenfoid 
neoplazmlar içeren 

9966/3 PDGFRB “rearrangement” “yeniden 
düzenleme”, miyeloid ve lenfoid 
neoplazmlar içeren 

 
C49.3 Pektoralis majör kası 
C77.3 Pektoral lenf düğümü 
C71.7 Pedinkül, serebral 

 
Pelvik 

C76.3 duvar “wall”, NOS 
C41.4 kemik 
C18.7 kolon “colon” 
C77.5 lenf düğümü 
C48.1 periton 

 
C19.9 Pelvirektal bileşke “junction” 

 
Pelvis 

C76.3 NOS 
C49.5 NOS (sarkom, lipom) 
C76.3 duvar “wall”, NOS 
C49.5 fibröz doku 
C49.5 iskelet kası 
C49.5 kas 
C41.4 kemik 
C49.5 konnektif bağ doku 
C47.5 otonom sinir sistemi 
C47.5 periferik siinir 
C49.5 “soft tissue” yumuşak doku 

 
C65.9 Pelvis, böbrek “kidney” “böbrek havuzu” 
C65.9 Pelvis, böbrek “renal” “böbrek havuzu” 
C65.9 Pelviüreterik bileşke “junction” 

 
Penis 

C60.9 NOS 
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C60.2 cisim “body” 
C60.9 deri “skin” 
C60.1 glans 
C60.2 korpus 
C60.2 korpus kavernozum “kavernöz cisim” 
C60.0 preputsyum “foreskin” “sünnet derisi” 
C60.0 “prepuce” sünnet derisi 

 
8152/1 Pankreatik, terminal tirozin amid 

salgılayan tümör de, pankreatik peptid 
ve peptid-benzeri peptid, 

8152/1 Peptid, terminal tirozin amid salgılayan 
tümör de pankreatik ve pankreatik 
peptid-benzeri peptid 

8152/1 Peptide-salgılayan tümör, glukagon- 
benzeri 

8152/1 Peptide, terminal tirozin amid salgılayan 
tümör de, pankreatik peptid ve 
pankreatik peptid-benzeri 

 
C48.0 Periadrenal doku 
C24.1 Periampüller 
C44.5 Perianal deri 
C77.2 Periaortik lenf düğümü 

 
9272/0 Periapikal semental displazi (C41._) 
9272/0 Periapikal semento-osseöz displazi, 

(C41._) 
8827/1 Peribronşiyal miyofibroblastik tümör 

(C34._) 
8827/1 Peribronşiyal miyofibroblastik tümör, 

konjenital “doğumsal” (C34._) 
9012/0 Perikanaliküler fibroadenom (C50._) 

 
C38.0 Perikardiyum 

 
8391/0 Perifolliküler fibrom (C44._) 

 
C48.0 Perinefrik doku 

 
Perine “perineum” 

C76.3 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.5 NOS (sarkom, lipom) 
C44.5 deri “skin” 
C49.5 fibröz doku 
C49.5 iskelet kası 
C49.5 kas “muscle” 
C49.5 konnektif bağ doku 
C47.5 otonom sinir sistemi 
C47.5 periferik sinir 
C49.5 “soft tissue” yumuşak doku 
C49.5 subkutanöz doku “deri altı doku” 

9571/3 Perinöral MPNST 
“malign peripheral nerve sheath tümörs” 

Perinöroma 
9571/0 NOS 
9571/0 intranöral 

9571/3 malign 
9571/0 yumuşak doku “soft tissue” 

C03.9 Periodontal doku 
 

Periosteal 
9221/0 kondrom (C40._, C41._) 
9221/3 kondrosarkom (C40._, C41._) 
8812/0 fibrom (C40._, C41._) 
8812/3 fibrosarkom (C40._, C41._) 
9193/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
8812/3 sarkom, NOS (C40._, C41._) 

C77.2 Peripankreatilk lenf düğümü 
C48.0 Peripankreatik doku 

Periferik 
9364/3 nöroektodermal tümör 

“PNET” “primitif nöroektodermal tümör” 
9322/0 odontojenik fibrom (C41._) 
9540/3 sinir kılıfı tümör, malign 
9561/3 sinir kılıfı tümörü, rabdomiyoblastik 

diferansiyasyon ile malign 
Periferik sinir 

C47.9 NOS 
C47.4 abdomen “karın” 
C47.4 abdominal duvar “karın duvarı” 
C47.3 aksilla “koltuk altı” 
C47.1 antekübital alan “dirsek iç yüz” 
C47.2 ayak “foot” 
C47.2 ayak bileği “ankle” 
C47.2 bacak “leg” 
C47.2 baldır “calf” 
C47.0 baş, kafa “head” 
C47.2 başparmak ayak “toe” 
C47.1 başparmak el “thumb” 
C47.6 böğür, yan “flank” 
C47.0 boyun “neck” 
C47.0 boyun bölgesi “cervical region” 
C47.0 çene “chin” 
C47.1 dirsek “elbow” 
C47.2 diz “knee” 
C47.1 el “hand” 
C47.1 el bileği “wrist 
C47.0 alın “forehead” 
C47.5 gluteal bölge 
C47.4 göbek “umbilicus” 
C47.3 göğüs “chest” “göğüs kafesi” 
C47.3 göğüs duvarı “chest wall” 
C47.6 gövde “trunk” 
C47.3 infraklaviküler bölge “kürek kemiği altı” 
C47.5 inguinal “kasık” bölgesi 
C47.2 kalça “hip” 
C47.5 kalça, gluteal bölge, “buttock” 
C47.5 kasık “groin” 
C47.1 kol “arm” 
C47.1 omuz “shoulder” 
C69.6 orbita “göz çukuru” 
C47.1 önkol “forearm” 
C47.1 parmak “finger” 
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C47.5 pelvis “leğen” 
C47.5 perine “perineum” 
C47.2 “popliteal space” diz ardı alanı, 

dizardı bölgesi 
C47.0 pterigoid çukur 
C47.0 saçlı deri, kafa derisi “scalp” 
C47.5 sakrokoksigeal bölge “sağrı bölgesi- 

sakrum kemiği” 
C47.6 sırt “back” 
C47.3 skapular “kürek kemiği” bölgesi 
C47.0 supraklaviküler bölge “kürek kemiği 

üstü bölgesi” 
C47.0 şakak “temple” 
C47.2 topuk, ökçe “heel” 
C47.3 toraks (timus, kalp ve mediasten 

dışında C37._, C38._) 
C47.3 toraks “göğüs” duvarı 
C47.2 uyluk “thigh” 
C47.0 yanak “cheek” 
C47.0 yüz “face” 

C76.3 Perirektal bölge, NOS 
C48.0 Perirenal doku “böbrek çevresi yağlı 

gözeli doku” 
C48.2 Peritoneal kavite “boşluk” 
8480/6 Peritonei, psödomiksoma 
8480/3 Peritonei, psödomiksoma, primer yeri 

bilinmeyen içeren (C80.9) 
 

Periton “peritoneum” 
C48.2 NOS 
C48.1 “cul de sac” çıkmaz, “cep” 
C48.2 kavite “boşluk” 
C48.1 kese “cep” “çıkmaz” “pouch”, 

Douglas 
C48.1 kese “cep” “pouch” “çıkmaz”, 

rektouterin 
C48.1 mezanter 
C48.1 mezoappendiks 
C48.1 mezokolon “kolon mezosu” 
C48.1 omentum 
C48.1 pelvik 

-------- Peutz-Jeghers polip “Peutz-Jeghers 
sendromu (PJS) (bkz. SNOMED) 

 
8640/1 Pick tübüler adenomu 

 
“Pigmented” pigmentli 

8372/0 adenom (C74.0) 
8372/0 adrenal kortikal adenom (C74.0) 
8090/3 bazal hücreli karsinom (C44._) 
8833/3 dermatofibrosarkom protuberans 

(C44._) 

8770/0 iğsi “spindle” hücreli nevüs, Reed 
“Reed RJ” (C44._) 

9560/0 “schwannoma” 
-------- villonodüler sinovit (bkz. SNOMED) 

9740/1 Pigmentoza, urtikeriya 

-------- Pilar “trichilemmal” “kist (bkz. SNOMED) 
8103/0 Pilar “trichilemmal” tümör “kıl folikülü” 

(C44._) 
C09.1 Pillar, “faucial” 
C09.1 Pillar, tonsil 

Pilorik 
C16.3 antrum 
C16.4 kanal 
C77.2  lenf düğümü “node” 
C16.4 Pilor 
9421/1 Pilositik astrositom (C71._) 
9421/1 Piloid astrositom (C71._) 
8110/3 Pilomatrikoma, malign (C44._) 
8110/0 Pilomatrikoma, NOS 
8110/3 Pilomatriks karsinom (C44._) 
8110/3 Pilomatriksoma, malign (C44._) 
8110/0 Pilomatriksoma, NOS (C44._) 
9425/3 Pilomiksoid astrositom     
9340/0 Pindborg tümörü (C41._) 
C75.3 Pineal bez “gland” 
9360/1 Pinealom (C75.3) 
9395/3 Pineal bölge, papiller tümörü 
9395/3 Pineal papiller tümör, bölge 

Pineal tümör 
9362/3 mikst (C75.3) 
9362/3 parenkimal, intermediyer 

differansiyasyon (C75.3) 
9362/3 transizyonel (C75.3) 

9362/3 Pineoblastom (C75.3) 
9362/3 Pineoblastom-pineositom, mikst (C75.3) 
9361/1 Pineositom (C75.3) 
9362/3 Pineositom-pineoblastom, mikst 

(C75.3) 
8148/2 PIN III “prostat intraepitelyal neoplazm” 

(C61.9) 
Pinkus 

8093/3 tümör 
8093/3 tip, fibroepitelyal bazal hücreli 

karsinom 
8093/3 tip, fibroepitelyoma 

 
C44.2 Pinna “helix” 
C71.7 Piramid 
C12.9 Piriform fossa “armut biçiminde çukur” 
C12.9 Piriform sinüs 

 
9432/1 Pituisitoma “pituicyte” “pituicytoma” 

“nörohipofiz” 
 

Pituitari “hipofiz” 
C75.1 NOS 
C75.1 fossa “sella turcica” 
C75.1 gland “bez” 

 
8272/0 Pituitari adenom, NOS (C75.1) 
8272/3 Pituitari karsinom, NOS (C75.1) 
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-------- Piyojenik granülom (bkz. SNOMED) 

 
Piya mater 

C70.9 NOS 
C70.0 kraniyal 
C70.1 spinal 

 
C58.9 Plasenta 

 
9104/1 Plasental site trofoblastik tümör (PSTT) 

“gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH)(C58.9) 
 

Plantar “taban” “ayak tabanı” 
C49.2 aponöroz 
C44.7 deri “skin” 
C49.2  fasiya 

Plazma hücresi 
-------- granülom (bkz. SNOMED) 
9733/3 lösemi (C42.1) 
9732/3 miyelom (C42.1) 
-------- psödotümör (bkz. SNOMED) 
9731/3 tümör 
9733/3 Plazmasitik lösemi (C42.1) 
9671/3 Plazmasitik lenfoma [obs] 
9727/3 Plazmasitoid dendritik hücre neoplazmı, 

blastik 
Plazmasitom 

9731/3 NOS 
9734/3 ekstramedüller (kemikte değil) 
9734/3 ekstraosseöz 
9731/3 kemik (C40._, C41._) 
9731/3 soliter 

 
8142/3 Plastika, linitis (C16._) 

 
Pleksiform 

8835/1 fibrohistiositik tümör 
8811/0 fibromiksom 
9131/0 hemanjiyom 
8890/0 leiyomiyom 
9550/0 nörofibrom 
9550/0 nörom 
9560/0 “schwannoma” 

 
Pleksus 

C47.1 brakiyal 
C71.5 koroid 
C47.5 lumbosakral 
C47.5 sakral 
C47.0  servikal 

 
Pleomorfik 

8940/0 adenom 
8941/3 adenom, da karsinom 

(C07._, C08._) 
8022/3 karsinom 
8802/3 hücreli sarkom 
8893/0 leiyomiyom 
8854/0 lipom 

8854/3 liposarkom 
 

Rabdomiyosarkom 
8901/3 NOS 
8910/3 embiryonel 
8901/3 erişkin “adult” tip 

 
9424/3 ksantoastrositom (C71._) 
8175/3  tip, hepatosellüler karsinom (C22.0) 

 
Plevra 

C38.4 NOS 
C38.4 pariyetal 
C38.4 visseral 

 
8973/3 Plöropulmoner blastom 

 
C75.8 Plüriglandüler “multipl glandüler” 

 
9473/3 PNET “primitive neuroectodermal tümör”, 

NOS 
9473/3 PNET, supratentoriyal 
8972/3 Pnömoblastoma (C34._) 
8254/3 Pnömosit tip II ve goblet hücreli tip 

bronşiyolo-alveoler karsinom (C34._) 
8252/3 Pnömosit tip II, bronşiyolo-alveoler 

karsinom (C34._) 
9423/3 “Polar” sponjiyoblastom (C71._) 
9423/3 “Polar” sponjiyoblastom, primitif 

(C71._) [obs] 
 

C71.1 “Pole” kutup, frontal 
C71.4 “Pole” kutup, oksipital 

 
Polisitemi 

9950/3 proliferatif 
9950/3  “rubra vera” “Osler-Vaquez 

hastalığı” 
-------- sekonder (bkz. SNOMED) 
9950/3 “vera” 

 
9072/3 Poliembriyoma 
9072/3 Poliembriyonel tip embriyonel karsinom 
8034/3 Poligonal hücreli karsinom 
9971/3 Polimorfik post transplant 

lenfoproliferatif bozukluk “dizorder” 
9719/3 Polimorfik retikülozis [obs]    
8525/3 Polimorföz düşük derece 

adenokarsinom (C50._) 
9751/3 Poli-ostotik Langerhans hücreli 

histiositoz [obs] 
 

Polip 
8210/3 NOS, de adenokarsinom 
8210/2 NOS, de adenokarsinom in situ 
8210/3 NOS, de karsinom 
8210/2 NOS, de karsinom in situ 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
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Adenomatöz “polip” 
8210/0 NOS 
8210/3 de adenokarsinom 
8210/2 de adenokarsinom in situ 
8210/3 de karsinom 
8210/2 de karsinom in situ 
8213/0 ve hiperplastik, mikst “polip” (C18._) 

 
8210/2 de karsinom in situ, NOS 
-------- fibroepitelyal (bkz. SNOMED) 
-------- fibröz (bkz. SNOMED) 
8213/0 hiperplastik ve adenomatöz polip, 

mikst (C18._) 
-------- hiperplastik (bkz. SNOMED) 
-------- inflamatuvar “yangısal” (bkz. SNOMED) 
-------- jüvenil (bkz. SNOMED) 
-------- lenfoid, benign (bkz. SNOMED) 
-------- lenfoid, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- Peutz-Jeghers “intestinal 

hamartömatöz polip (bkz. SNOMED) 
8213/0 “serrated-tırtıklı, sessile-sapsız” 
8213/0  “sessile-sapsız, serrated-tırtıklı” 

 
Polipoid 

8210/0 adenom 
8210/3 adenom da, adenokarsinom 
8210/2 adenom da, adenokarsinom in situ 
8932/0 atipik adenomiyom 

 
Polipozis 

8220/3 adenomatöz, “coli” “colon” de, 
adenokarsinom (C18._) 

8220/0 adenomatöz, “coli” “colon” (C18._) 
8220/0 “coli” “colon”, familyal “ailesel” (C18._)  
9673/3 lenfomatöz, malign (tüm varyantlar: 

blastik, pleomorfik, küçük hücreli) 
8221/0 multipl “çoğul” 

8221/0 Polipler, adenomatöz, multipl “çoğul” 
8221/3 Polipler, adenomatöz, multipl “çoğul” 

de, adenokarsinom 
9071/3 Poliveziküler vitellin tümör 

C71.7 Pons “köprü” “ Varol köprüsü” 

C77.4 Popliteal lenf düğümü 

Popliteal alan “dizardı çukuru” 
C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C49.2 adipöz doku 
C49.2 deri altı “subcutaneous” dokusu 
C44.7 deri “skin” 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 konnektif bağ dokusu 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 tendon 
C49.2 tendon kılıfı 

C49.2 yağ “fatty” doku 
C49.2 yumuşak doku “soft tissue” 

8409/3 Porokarsinom “eccrine poroma, malign” 
(C44._) 

8409/0 Poroma, “eccrine” (C44._) 
8409/3 Poroma, “eccrine”, malign 

 
C77.2 Porta hepatis lenf düğümü 
C77.2 Portal lenf düğümü 

--------  “Porto şarabı” “Portwine” nevüs “koyu 
kırmızı” (bkz. SNOMED) 

C13.0 Postkrikoid bölge 

Posteriyör “arka” 
C32.1 epiglot yüzeyi 
C71.9 kraniyal fossa “kafatası arka çukur” 
C38.2 mediasten 
C11.3 nazal septum sınırı “kenarı” 
C01.9 dil 1/3  “dil 1/3 posteriyör” 
C01.9  dil “tongue”, NOS 

Posteriyör “wall” “arka duvar” 
C14.0 farinks, NOS 
C13.2 hipofarinks 
C67.4 mesane “bladder” 
C10.3 mezofarinks 
C16.8 mide “stomach”, NOS (C16.1 -  C16.4 

da sınıflandırılamayan) 
C11.1 nazofarinks 
C10.3 orofarinks 
9971/1 Post transplant lenfoproliferatif 

dizorder, NOS 
9971/3 Post-transplant lenfoproliferatif 

dizorder, polimorfik 
8936/1 Potansiyel, belirsiz malign, 

gastrointestinal stromal tümör “GIST” 
8897/1 Potansiyel, belirsiz malign, düz kas tm. 

“Pouch” cep, kese, çıkmaz 
C48.1 Douglas “rektouterin kese” 
C75.1 Rathke “sella turcica” 
C48.1 rektouterin “cul de sac” “Douglas” 

 
9350/1 “Pouch” cep, kese, Rathke, tümör (C75.1) 
9364/3 PPNET “periferik primitif nöroektodermal 

tümör” 
8152/1 PP “pankreatik peptid”/ PYY “peptid YY” 

salgılayan tümör 
“PP L hücresi, PYY H hücresi salgılar) 

C77.0 Preauriküler lenf düğümü 

9836/3 Pre-B ALL (bkz. 9728/3) 
“Pro-B ALL, akut lenfoblatik lösemi” 

8741/2 Prekanseröz melanozis, NOS (C44._) 
8741/3 Prekanseröz melanozis de, malign 

melanom (C44._) 
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8583/3 Predominant kortikal, timoma, malign 

(C37.9) 
8583/1 Predominant kortikal, timoma, NOS (C37.9) 

 
C77.0 Prelaringeal lenf düğümü “Delphian node” 

 
9989/3 Prelösemi “prelökemi”[obs] 
9989/3 Prelösemik sendrom (C42.1) [obs] 
9836/3 Pre-pre-B ALL “akut lenfoblastik lösemi” 

(bkz. 9728/3) 
 

C60.0 “Prepuce” preputsiyum “sünnet derisi” 
C16.4 Prepilor 
C76.3 Presakral bölge, NOS 
C77.5 Presimfiziyal lenf düğümü 

 
9837/3 Pre-T ALL (bkz. 9729/3) 

 
C77.0 Pretrakeal lenf düğümü 

 
Primer “birincil” 

9769/1 amiloidoz 
9718/3 kutanöz CD30+ T-cell lenfoproliferatif 

dizorder “bozukluk” (C44._) 
8247/3 kutanöz nöroendokrin karsinom (C44._) 
9270/3 intraosseöz karsinom (C41._) 
9961/3 miyelofibrozis 
8461/3 seröz papiller karsinom, periton (C48.1) 

 
-----/3 Primer “site” “yer” “yeri”, malign (bkz. 

davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
 

C80.9 Primer “site” “yer” “yeri” bilinmeyen 
C80.9 Primer bölgesi bilinmeyen    
8480/3 Primer bölgesi bilinmeyen, 

psödomiksoma peritonei içeren (C80.9) 
 

Primitif “ilkel” 
9473/3 nöroektodermal tümör, santral 

“CPNET”, NOS (C71._) 
9473/3 nöroektodermal tümör “PNET”, NOS 
9364/3 nöroektodermal tümör, periferik 

“periferik pirimitif nöroektodermal tümör” 
“PPNET”, NOS 

9423/3 polar sponjiyoblastom (C71._) [obs] 
 

-------- Primordiyal kist “keratocystic 
odontogenic tümör” (bkz. SNOMED) 

 
9836/3 Pro-B ALL “Pre-B ALL” 

“akut lenfoblatik lösemi” (bkz. 9728/3) 
8141/3 Produktif fibrozis, karsinom içeren 
9363/0 Progonoma, melanotik “melanotik 

nöroektodermal tümör” 
9751/3 Progressif histiositoz X, akut [obs] 
8271/0 Prolaktinoma (C75.1) 

 
Prolifere “Proliferating” 

9000/1 Brenner tümör (C56.9) 

8444/1 saydam hücreli “clear cell” tümör, 
atipik (C56.9) 

8442/1 seröz tümör, atipik (C56.9) 
8103/0 trikilemmal “pilar” kist “prolifere 

trikilemmal kist” “pilar tümör” 
8103/0  trikilemmal “pilar” tümör 

Proliferatif 
8762/1 dermal lezyon, doğumsal” konjenital 

nevüs de (C44._) 
8380/1 endometrioid tümör, atipik    
8472/1 müsinöz tümör, atipik (C56.9) 
8462/1 papiller seröz tümör, atipik (C56.9) 
9950/3 polisitemi 

C61.9 Prostat bezi “gland” 
C61.9 Prostat, NOS 

8148/2 Prostatik intraepitelyal neoplazm, 
derece III, PIN III (C61.9) 

C68.0 Prostatik utrikül 

9837/3 Pro-T ALL (bkz. 9729/3) 
9410/3 Protoplazmik astrositom (C71._) 
8832/3 Protuberans, dermatofibrosarkom, NOS 

(C44._) 
8833/3 Protuberans, dermatofibrosarkom, 

pigmented (C44._) 

C15.3 Proksimal 1/3 özofagus “özofagus 1/3 
proksimal” 

Psammomatöz 
9533/0 meninjiyom (C70._) 
9540/3 MPSKT “MPNST”, melanotik 

“malign periferik sinir kılfı tümörü” 
9560/0 “schwannoma”  “nörinom” 

“nörilemmom” 
-------- Psödoepiteliyomatöz hiperplazi 

(bkz. SNOMED) 
8075/3 Psödoglandüler skuamöz hücreli 

karsinom 
-------- Psödolenfoma (bkz. SNOMED) 

Psödomüsinöz 
8470/3 adenokarsinom (C56.9) 
8470/3 kistadenokarsinom, NOS (C56.9) 
8471/3 kistadenokarsinom, papiller (C56.9) 

Kistadenom 
8470/0 NOS (C56.9) 
8472/1 sınır “borderline” malignite 

(C56.9) 
8473/1 papiller, sınır “borderline” 

malignite (C56.9) 
8471/0 papiller, NOS (C56.9) 

8480/6 Psödomiksoma peritonei 
8480/3 Psödomiksoma peritonei, birincil yeri 

bilinmeyen “primeri bilinmeyen” (C80.9) 
8452/3 Psödopapiller karsinom, solid (C25._) 
8452/1 Psödopapiller tümör, solid (C25._) 
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-------- Psödopolip, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- Psödosarkom (bkz.SNOMED) 

Psödosarkomatöz 
8033/3 karsinom 
-------- fassitis (bkz. SNOMED) 
--------  fibromatozis (bkz. SNOMED) 

Psödotümör 
-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- infammatuar “yangısal” (bkz.SNOMED) 
-------- plazma hücreli (bkz. SNOMED) 

C49.4 Psoas kası 

Pterigoid fossa “çukur” 
C49.0 NOS 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 konnektif bağ doku 
C47.0 otonom sinir sistemi 
C47.0 periferik sinir 
C49.0 yumuşak doku “soft tissue” 

 
9971/1 PTLD, “prostat transplant 

lenfoproliferatif dizordır” NOS 

C41.4 Pubis kemiği 
C51.9 Pudendum “vulva” 

Pulmoner “akciğer” 
C34.9 NOS 
C77.1 lenf düğümü “node”, hilar “hilus” 
C77.1 lenf düğümü “node”, NOS 

 
8250/1 Pulmoner adenomatozis (C34._) 
8972/3 Pulmoner blastom “pnömoblastom” 

(C34._) 

C71.0 Putamen “çekirdek” “nukleus lentiformis’in 
dış kabuğu” 

 
 

Q 
C49.2 “Quadriceps” kuadriseps femoris kası 

“dört başlı uyluk kası” 
 

8080/2 Queyrat eritroplazisi “in situ skuamöz 
karsinom, penis” (C60._) 

“Fransız dermatolog Louis Queyrat, 1856- 
1933” 

 
 

R 
 

Rabdoid 
9538/3 meninjiyom (C70._) 
8014/3 fenotip, büyük hücreli karsinoma içeren 
8963/3 sarkom 

8963/3 tümör, malign 
8963/3 tümör, NOS 
9508/3  Rabdoid/teratoid tümör, atipik (C71._) 

 
Rabdomiyoblastik diferansiyasyon 

9561/3 gösteren malign periferik sinir kılıfı 
tümörü 

9561/3 gösteren malign “schwannoma” 
9561/3 gösteren MPSKT “MPNST” 

 
Rabdomiyom 

8900/0 NOS 
8904/0 erişkin “adult” 
8903/0 fötal 
8905/0 genital (C51._, C52.9) 
8904/0  glikojenik 

  
Rabdomiyosarkom 

8900/3 NOS 
8901/3 erişkin “adult” tip 
8920/3 alveoler 
8902/3 alveoler ve embriyonel, mikst 
8910/3 embriyonel, NOS 
8910/3 embriyonel, pleomorfik 
8912/3 iğsi “spindle” hücreli 
8921/3 ile gangliyonik diferansiyasyon 
8902/3 mikst embriyonel ve alveoler 
8902/3 mikst tip 
8901/3 pleomorfik, NOS 

 
8900/3 Rabdosarkom 
9123/0 “Racemose” “salkım” hemanjiyom 

“arteriyo-venöz malformasyon” 
“arteriyo-venöz hemanjiyom” 

 
C47.1 Radiyal sinir “nervus radialis” 
-------- Radiküler kist (bkz. SNOMED) 
C40.0 “Radius” radyus “önkol, döner kemik” 

 
C49.1 Radiyal arter 

 
9983/3 RAEB (C42.1) 

“refractory anemia with excess blasts” 
“ aşırı blast içeren dirençli anemi” 

9983/3 RAEB I (C42.1) 
9983/3 RAEB II (C42.1) 
9984/3 RAEB-T (C42.1) 
9982/3 RARS (C42.1) 

“refractory anaemia with ring sideroblasts” 
“halka sideroblast içeren dirençli anemi” 

C75.1 Rathke cebi “sella turcica” “pituitary 
fossa” “kesesi” 

9350/1 Rathke kesesi tümörü (C75.1) 
“craniopharyngioma” 

9965/3  “Rearrangement” “yeniden düzenleme”, 
PDGFRA, miyeloid ve lenfoid neoplazm 
içeren 

9966/3 “Rearrangement” yeniden düzenleme 
PDGFRB, miyeloid ve lenfoid neoplazm 
içeren 
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9540/1 Recklinghausen hastalığı (kemik dışında) 
-------- Recklinghausen hastalığı, kemik 

(bkz. SNOMED) 
 

C20.9 Rektal ampulla 
 

Rektosigmoid 
C19.9 NOS 
C19.9 kolon 
C19.9 junction “bileşke” 

C48.1 Rektouterin cep “Douglas çıkmazı” 
C76.3 Rektovaginal septum “bölme” 
C76.3 Rektovezikal septum “bölme” 
C19.9 Rektum ve kolon 
C20.9 Rektum, NOS 
C49.4 Rektus abdominis kası “m. rektus 

abdominis” 

8770/0 Reed pigmentli iğsi hücreli nevüsü 
(C44._) 
Refrakter “dirençli” 

9985/3 sitopeni, çocukluk çağı 
9985/3 sitopeni, çok yönlü “multilineage” 

displazi içeren 
9991/3 nötropeni 
9992/3 trombositopeni 

Refrakter “dirençli” anemi (C42.1) 
9980/3 NOS 
9983/3 aşırı blast lı (RAEB) 
9984/3 değişimdeki aşırı blast lı (RAEB-T) 

[obs] 
9982/3 halka sideroblast lı (RARS) 
9982/3 halka “ring” sideroblastlar ile birlikte 

belirgin trombositozis 
9982/3 sideroblast lı 
9980/3 sideroblast sız 

9514/1 Regresse “regressing” “kendiliğinden 
gerileyen” retinoblastom, (C69.2) 

8723/3 Regresse “regressing” “gerileyen” 
malign melanom (C44._) 

8723/0 Regresse “regressing” “gerileyen” 
nevüs (C44._) 

C71.0  Reil adası/organı “insula” 
C71.0  Reil organı/adası”insula”  
C71.0 Reil “Reil adası/organı” “insula” 

 
Renal hücreli 

8312/3 adenokarsinom “hipernefroma” 
“Grawitz tümörü” (C64.9) 

8960/3 Nefroblastom “Wilms tümörü” (C64.9)] 

Karsinom 
8312/3 NOS (C64.9) 
8318/3 iğsi “spindle” hücreli (C64.9) 
8317/3 kromofob tip (C64.9) 
8316/3 kist-eşliğinde (C64.9) 
8260/3 papiller (C64.9) 
8318/3 sarkomatoid (C64.9) 

Renal (morfoloji) 
8317/3 karsinom, kromofob hücreli (C64.9) 
8319/3 karsinom, toplayıcı duktus tip (C64.9) 
8967/0 tümör, ossifiye (C64.9) 

Renal (topografi) 
C64.9 NOS 
C49.4 arter 
C65.9 kaliksler 
C65.9 kaliks 
C65.9 pelvis 

8361/0 Reninoma (C64.9) 
8966/0 Renomedüller fibrom (C64.9) 
8966/0 Renomedüller interstisyel hücreli tümör 

(C64.9) 

8041/3 Reserv “kaynak” hücreli karsinom 

C39.9 Respiratuvar traktüs “solunum yolu”, NOS 
C39.0 Respiratuvar traktüs, üst, “solunum yolu 

üst”, NOS 
 

Rest “geriye kalan” 
-------- embriyonel, NOS (bkz. SNOMED) 
8671/0 tümör, adrenal 
-------- Walthard “Walthard hücre yuvaları” 

(bkz. SNOMED) 

9759/3 Retiküler hücreli tümör, fibroblastik 
 

C42.3 Retiküloendoteliyal sistem, NOS 

9940/3 Retiküloendotelyoz, lösemik 
9751/3 Retiküloendotelyoz, non-lipid “lipidsiz” 

[obs] 
-------- Retikülohistiyositik granülom 

(bkz. SNOMED) 
8831/0 Retikülohistiyositom  9591/3
 Retikülosarkom, diffüz [obs] 
9591/3 Retikülosarkom, NOS [obs] 

Retiküloz “retikülozis” 
9750/3 histiyositik medüller [obs] 
9719/3 malign orta hat “midline” [obs] 
9719/3 malign, NOS [obs] 
9700/3 Pagetoid 
9719/3 polimorfik [obs] 

9591/3 Retikülüm hücreli sarkom, diffüz [obs] 
9591/3 Retikülüm hücreli sarkom, NOS [obs] 
8633/1 Retiform Sertoli-Leydig hücreli tümör 
8634/1 Retiform Sertoli-Leydig hücreli tümör, 

heterolog “heterologous” elementler 
içeren 

C69.2 Retina “ağ tabaka” 
 

9363/0 Retinal anlage ”primordium” tümör 

Retinoblastoma 
9510/3 NOS (C69.2) 
9511/3 diferansiye (C69.2) 
9513/3 diffüz (C69.2) 
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9514/1 spontan regresse “kendiliğinden 
gerileyen” (C69.2) 

9512/3 andiferansiye (C69.2) 
 

9510/0 Retinositoma (C69.2) 
 

C69.6 Retrobülber doku 
C48.0 Retroçekal doku 
C77.0 Retrofaringeal lenf düğümü 
C14.0 Retrofarinks 

 
Retromolar 

C06.2 bölge 
C06.2 üçgen 
C06.2 trigon 

8822/1 Retroperitoneal fibromatozis (C48.0) 

C77.2 Retroperitoneal lenf düğümü 
C48.0 Retroperitoneal doku 
C48.0 Retroperiton 
C41.3 “Rib” kaburga 
C71.0 Rinensefalon “koku beyni” 

 
8090/3 Rodent ülser (C44._) 

 
C11.2 Rosenmuller çukuru “fossa” 
C77.4 Rosenmuller lenf düğümü 

Johann Christian Rosenmuller, Alman anatomist 
(May 25, 1771 – February 28, 1820) 

 
9509/1 Rozet-yapan glionöronal tümör 

 
9950/3 Rubra vera, polisitemi 
-------- Rugal hipertrofi, dev “giant” 

(bkz. SNOMED) 
 
 
 
 

S 
 

C69.5 “Sac” cep, lakrimal “gözyaşı” “lakrimal kese” 
 

C23.9 Safra kesesi “gallbladder” 
 

Safra “biliyer” duktusu (morfoloji) 
8160/3 adenokarsinom (C22.1, C24.0) 
8160/0 adenom (C22.1, C24.0) 
8180/3 karsinom ve hepatosellüler 

karsinom, mikst (C22.0) 
8160/3 karsinom (C22.1, C24.0) 
8161/3 kistadenokarsinom (C22.1, C24.0) 
8161/0 kistadenom (C22.1, C24.0) 

 
Safra “biliyer” duktusu (topografi) 

C24.0 NOS 
C24.0 “common”, ortak 
C24.0 kistik 

C24.0 ekstrahepatik 
C24.0 hepatik 
C22.1 intrahepatik 

Safra “biliyer” (morfoloji) 
8148/2 derece “grade” 3 intraepitelyal 

neoplazm (BilIN-3) 
8148/2 yüksek derece “high grade” 

intraepitelyal neoplazm 

İntraepitelyal neoplazm 
8148/2 derece “grade” 3 (BilIN-3)   BiIIN-

3, biliyer intraepitelyal neopazm 
derece 3” 

8148/0 düşük derece “low grade” 
8148/2 yüksek derece “high grade” 

8148/0 düşük derece “low grade” 
intraepitelyal neoplazm 

8264/0 papillomatozis “biliyer, glandüler” 
(C22.1, C24.0) 

Safra “biliyer “ (topografi)) 
C22.1 kanalikül 
C24.0 duktus, NOS 
C24.9 traktus, NOS 

C24.0 Safra kesesi duktusu “ductus cysticus” 
C24.0 Safra kesesi duktusu “cystic duct” 

C18.2 Sağ kolon “çıkan kolon” “asenden kolon” 

Sakral “sakral bölge” 
C72.0 kord 
C77.5 lenf düğümü 
C47.5 pleksus 
C47.5  sinir “nerve” 

Sakrokoksigeal bölge 
C76.3 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.5 NOS (sarkom, lipom) 
C49.5 “adipöz” doku 
C44.5 deri “skin” 
C49.5 fibröz doku 
C49.5 iskelet kası 
C49.5 kas 
C49.5 konnektif bağ doku 
C47.5 otonom sinir sistemi 
C47.5 periferik sinir 
C49.5 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.5 yağ “fatty”  doku 
C49.5 yumuşak doku “soft tissue” 

C41.4 Sakrum “sacrum”, sağrı kemiği 

-------- Salpinjitis istmika nodoza (bkz.SNOMED) 
9699/3 SALT lenfoma 

“skin-associated lymphoid tissue, SALT” 
“mucosa-associated lymphoid tissue,MALT” 

C25.3 Santorini duktusu 
“Aksesuar duktus pankreatikus” 

-------- Sarkoidoz granülomu (bkz.SNOMED) 
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Sentral, merkezi (morfoloji) 

-------- dev hücreli “giant cell” granülom 
(see SNOMED) 

9321/0 fibrom, odontojenik (C41._) 
9500/3 nöroblastom (C71._) 
9506/1 nörositom “neurocytoma” 
9321/0 odontojenik fibrom (C41._) 
9186/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
9186/3 osteosarkom, konvensiyonel 

(C40._,C41._) 
9473/3 primitif nöroektodermal tümör, 

“PNET”, NOS (C71._) 
 

Sentral “merkezi” (topografi) 
C71.0 ak madde “beyaz cevher” 
C50.1 memenin “santral” bölgesi 
C72.9  sinir sistemi 

Sarkom 
8800/3 NOS 
9581/3 alveoler soft part “ASPS” 
9330/3 ameloblastik (C41._) 
9471/3 araknoidal serebellar, sınırlı 

“circumscribed”(C71.6) [obs] 
8910/3 “botrioid” “üzümsü” 
8910/3 “botrioides” “üzümsü”   9480/3
 serebellar, NOS (C71.6) [obs] 
9471/3 sınırlı “circumscribed “araknoidal 

serebellar (C71.6) [obs] 

Saydam hücreli “Clear cell” 
9044/3 NOS (böbrek dışında 8964/3) 
8964/3 böbrek (C64.9) 
9044/3 tendonlar ve aponörozların (C49._) 

Dendritik hücreli 
9757/3 NOS 
8991/3 embriyonal 
8930/3 endometriyal, NOS (C54.1) 
9758/3 folliküler 
9757/3  interdigitating 

Endometrial stromal 
8930/3 NOS (C54.1) 
8931/3 düşük derece (C54.1) 
8930/3 yüksek derece (C54.1) 

8804/3 epitelioid 
8804/3 epitelioid hücre 
9260/3 Ewing (C40._, C41._) 

“küçük yuvarlak mavi hücreli malign tümör” 
9758/3 folliküler dendritik hücreli 8936/3
  gastrointestinal  stromal “GIST”                    
9250/3 dev hücreli, kemik (C40._, C41._) 
8802/3 dev hücreli (kemik dışında 9250/3) 
8710/3 glomoid “glomangiosarcoma” 
9930/3 granülositik 
9130/3 hemanjiyoendoteliyal 
9140/3 hemorajik, multipl 
9755/3 histiyositik 
9662/3 Hodgkin [obs] 
8801/3 iğsi hücreli “spindle cell” 

9684/3 immunoblastik [obs] 
9757/3 “interdigitating” hücreli    9757/3
 “interdigitating” dendritik hücreli 
9140/3 Kaposi (HHV8) 
9124/3 Kupffer hücreli (C22.0) 
8803/3 küçük hücreli “small cell” 
9756/3 Langerhans hücreli 
9530/3 leptomeningeal (C70._) 
9170/3 lenfanjiyoendoteliyal (C70._) 
9740/3 mast hücreli 
9530/3 meningeal (C70._) 
9530/3 meningotelyal (C70._) 
8990/3 mesenkimal, mikst 
9930/3 miyeloid (bkz. 9861/3) 
9441/3 monstrosellüler [obs] (C71._) 
9140/3 multipl hemorajik 
9540/3 nörojenik [obs] 
9270/3 odontojenik (C41._) 
9180/3 osteoblastik (C40._, C41._) 
9180/3 osteojenik, NOS (C40._, C41._) 
8812/3 periosteal, NOS (C40._, C41._) 
8802/3 pleomorfik hücreli 
8963/3 rabdoid 
9591/3 retikülüm hücreli, diffüz [obs] 
9591/3 retikülüm hücreli, NOS [obs] 
8800/3 yumuşak doku “soft tissue” 
8803/3 yuvarlak “round” hücreli 

Stromal 
8935/3 NOS 

Endometriyal 
8930/3 NOS (C54.1) 
8930/3 yüksek derece (C54.1) 
8931/3  düşük derece (C54.1) 

8936/3 gastrointestinal “GIST” 

Sinoviyal 
9040/3 NOS 
9043/3 bifazik 
9042/3 epitelioid hücreli 
9041/3 iğsi hücreli “spindle cell” 
9041/3  monofazik fibröz 

8805/3 “undiferentiated” 

Sarkomatoid 
Karsinom 

8033/3 NOS 
8173/3 hepatosellüler (C22.0) 
8318/3 renal hücreli (C64.9) 
8074/3 skuamöz hücreli 

 
8620/3 granuloza hücreli tümör (C56.9) 
9051/3 mesoteliyoma 
8318/3 renal hücreli karsinom (C64.9) 
8631/3 Sertoli-Leydig hücreli tümör 
8074/3 skuamöz hücreli karsinom 
8122/3 transizyonel hücreli karsinom 
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9539/3 Sarkomatozis, meningeal (C70._) 
8800/9 Sarkomatozis, NOS 
9442/3 Sarkomatöz komponent, gliyoblastom 

içeren (C71._) 
 

8310/3 saydam “clear” hücreli 
 

Saydam hücreli “clear cell” (tip) 
-------- akantom (bkz. SNOMED) 
8313/3 adenokarsinofibrom (C56.9) 
8310/3 adenokarsinom, mezonefroid 
8310/3 adenokarsinom, NOS 
8313/0 adenofibrom (C56.9) 
8313/1 adenofibrom, sınır “borderline” 

malignite (C56.9) 
8310/0 adenom 
8373/0 adrenal kortikal adenom (C74.0) 
8964/3 böbrek “renal” sarkomu (C64.9) 
9391/3 ependimom 
8174/3 hepatosellüler karsinom (C22.0) 
8402/0 hidradenom (C44._) 
8310/3 karsinom 
8313/3 kistadenokarsinofibrom (C56.9) 
8313/0 kistadenofibrom (C56.9) 
8313/1 kistadenofibrom, sınır “borderline” 

malignite (C56.9) 
8443/0 kistadenom (C56.9) 
8444/1 kistik tümör, sınır “borderline” 

malignite (C56.9) 
9242/3 kondrosarkom (C40._, C41._) 
8005/3 malign tümör 
9538/1 meninjiyom (C70._) 
9341/1 odontojenik tümör (C41._)  
9044/3 sarkom (böbrek dışında 8964/3) 
8084/3 skuamöz hücreli karsinom  
9044/3               tendon ve aponöroz sarkomu(C49._)                 
8444/1 tümör, atipik prolifere (C56.9) 
8005/0 tümör, NOS 

 
8082/3 Schmincke tümörü (C11._) 

“lenfoepiteliyoma” 
 

“Schneider” “Schneiderian” 
8121/3 karsinom (C30.0, C31._) 

“silindirik hücreli karsinom” 
 

Papillom “sinonazal papillom” 
8121/0 NOS (C30.0, C31._) 
8121/1 inverted (C30.0, C31._) 
8121/1  onkositick(C30.0, C31._) 

 
“Schwannoma” 

9560/0 NOS 
9560/0 eski “ancient” 
9560/0 sellüler, hücresel 
9560/0 dejenere 
9560/3 malign, NOS [obs] 
9561/3 malign, rabdomiyoblastik 

diferansiyasyon içeren 

9560/0 melanotik 
9560/0 pigmente 
9560/0 pleksiform 
9560/0 psammomatöz 
9561/3 rabdomiyoblastik diferansiyasyon 

içeren, malign 
Sebase “sebaceous” 

8410/3 adenokarsinom (C44._) 
8410/0 adenom (C44._) 
8410/3 karsinom (C44._) 
-------- kist (bkz. SNOMED) 
8410/0 epiteliyoma (C44._) 
-------- Seboreik keratoz (bkz. SNOMED) 
-------- Seboreik verruka (bkz. SNOMED) 

Sekonder “ikincil” 
8010/6 karsinom 
8000/6 neoplazm 
-------- polisitemi (bkz. SNOMED) 
8000/6 tümör 
9084/3 tümör, dermoid kist ile (C56.9) 
-----/6 Sekonder “ikincil” bölge (bkz. davranış 

kodu, bölüm 4.3.3) 
Sekretuvar 

8502/3 karsinom, breast (C50._) 
9530/0 meninjiyom (C70._) 
8382/3 varyant, endometriyoid 

adenokarsinom 
9582/0 Sellar bölge granüler hücreli tümörü 

(C75.1) 
C75.1 Sella tursika “turcica” 

Sellüler “cellular” “hücresel” 
9160/0 anjiyofibrom 
8790/0 “blue” mavi nevüs (C44._) 
9391/3 ependimom (C71._) 
8810/1 fibrom (C56.9) 
8892/0 Leiyomiyom 
9560/0 “schwannoma” 
9272/0 Semental dizplazi, periapikal (C41._) 
9274/0 Sementifiye fibrom (C41._) 
9273/0 Sementoblastom, benign (C41._) 
9275/0 Sementoma, jigantiform (C41._)  
9272/0  Sementoma  “cementoma”,NOS(C41._)           
9272/0 Semento-ossöz displazi, periapikal (C41._) 
9274/0 Semento-ossifiye fibrom (C41._) 
C40.2 Semilunar “yarımay” kıkırdak “diz 

eklemi” 
C63.7 Seminal vezikül “vezikula seminalis” 

 
Seminom 

9061/3 NOS (C62._) 
9062/3 anaplastik (C62._) 
9062/3 ile yüksek mitotik indeks (C62._) 
9063/3 spermatositik (C62._) 
9085/3  ve teratom, mikst   

C47.9 Sempatik sinir sistemi, NOS 
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8681/1 Sempatik paragangliyoma 
9500/3 Sempatikoblastoma 

-------- Senile keratoz (bkz. SNOMED) 

Septum “bölme” 
C30.0 nazal, NOS (nazal septumun posteriyör 

sınırı dışında C11.3) 
C11.3 nazal, posteriyör sınır 
C76.3 rektovajinal 
C76.3 rektovezikal 
C57.9 üretrovajinal 
C57.9 vezikovajinal 

8241/3 Serotonin üreten karsinoid 
 

Seröz 
9014/3 adenokarsinofibrom 
8441/3 adenokarsinom, NOS (C56.9) 
8460/3 adenokarsinom, papiller (C56.9) 

 
Adenofibrom 

9014/0 NOS 
9014/1 sınır “borderline” malignite 
9014/3 malign 

 
8441/0 adenom, mikrokistik 
8441/3 karsinom (C56.9) 
8460/3 karsinom, mikropapiller (C56.9) 
9014/3 kistadenokarsinofibrom 
8441/3 kistadenokarsinom, NOS (C56.9) 
8460/3 kistadenokarsinom, papiller(C56.9) 

Kistadenofibrom 
9014/0 NOS 
9014/1 sınır “borderline” malignite 
9014/3  malign 

Kistadenom 
8441/0 NOS (C56.9) 
8442/1 sınır“borderline”malignite (C56.9) 
8462/1 papiller, sınır “borderline” 

malignite (C56.9) 
8460/0 papiller, NOS (C56.9) 

8441/0 kistoma “seröz kistoma” (C56.9) 
8441/0 mikrosistik adenom “seröz 

mikrosistik adenom” 
8461/3 papiller karsinom, primer, 

peritoneum (C48.1) 
8462/1 papiller kistik tümör, sınır 

“borderline” malignite (C56.9) 

Yüzey 
8461/3 papiller karsinom (C56.9) 
8463/1 papiller tümör, sınır malign 

(C56.9) 
8461/0  papillom (C56.9) 

 
Tümör 

8442/1 NOS, düşük malignite potansiyeli 
(C56.9) 

8442/1 atipik prolifere (C56.9) 

8462/1 papiller, atipik prolifere (C56.9) 
8462/1 papiller, düşük malignite 

potansiyeli (C56.9) 
 

Serrated “dişli, testere dişi, tırtıklı” 
8213/3 adenokarsinom 
8213/0 adenom (C18._) 
8213/0 adenom, sapsız, sesil 
8213/0 adenom, geleneksel tradisyonel 
8213/0 adenom, tradisyonel sesil 
8213/0 polip, sapsız, sesil 

 
C05.0 Sert damak “hard palate” 
C05.8 Sert damak ve yumuşak damak “soft 

palate”, bileşkesi “junction” 
 

Sertoli hücreli 
8640/1 adenom 
8640/3 karsinom (C62._) 

 
Tümör 

8640/1 NOS 
8642/1 büyük hücreli kalsifiye 
8641/0 lipid-zengin “rich” (C56.9) 
8641/0  lipid deposu içeren (C56.9) 

 
Sertoli-Leydig hücreli tümör 

8631/1 NOS 
8631/3 az diferansiye 
8634/3 az diferansiye, heterolog element 

içeren 
8631/1 intermediyer diferansiyasyon 
8634/1 intermediyer diferansiyasyon, 

heterolog elementler içeren 
8631/0 iyi diferansiye 
8633/1 retiform 
8634/1 retiform, heterolog elementler içeren 
8631/3 sarkomatoid 

 
Serebellar “Beyincik” 

9506/1 liponeörositom 
9471/3 sarkom, araknoidal, sınırlı (C71.6) 

[obs] 
9480/3 sarkom, NOS (C71.6) [obs] 

 
C71.6 Serebellopontin “pontoserebellar” açı 

“angle” 
C71.6 Serebellum “beyincik”, NOS 
C71.6 Serebellum, vermis 

 
Serebral 

C71.0 ak madde, beyaz cevher, “white 
matter” 

C71.0 hemisifer, yarımküre 
C71.0 korteks 
C70.0 meninksler 
C71.7 pedinkül, beyin sapı 
C71.5 ventrikül, karıncık 

9381/3 Serebri “beyin”, gliomatozis (C71._) 
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C71.0 Serebrum “beyin” 
C44.2 Seruminal ”ceruminal” bez 

8420/3 serüminöz (C44.2) 

Seruminöz “Ceruminous” 
8420/3 adenokarsinom (C44.2) 
8420/0 adenom (C44.2) 
8420/3 karsinom (C44.2) 

 
8641/0 Sertoli hücreli tümör, lipid depolanması 

içeren 
8631/0 Sertoli-Leydig hücreli tümör 

Servikal 
C76.0 bölge, NOS 
C53.8 güdük “stump” 
C53.0 kanal 
C72.0 kord 
C77.0 lenf düğümü 
C15.0 özofagus 
C47.0 pleksus 

 
8077/2 Servikal intraepitelyal neoplazm (CIN), 

derece III (C53._) 
8077/0 Servikal intraepitelyal neoplazm (CIN), 

düşük derece (C53._) 

Servikal bölge 
C76.0 NOS 
C44.4 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
C49.0 adipöz doku 
C44.4 deri 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 konnektif bağ ve detek doku 
C47.0 otonom sinir sistemi 
C47.0 periferik sinir 
C49.0 subkutanöz doku “derialtı doku” 
C49.0 yağlı doku 
C49.0  yumuşak doku “soft tissue” 

Serviks 
C53.9 NOS 
C53.8 skuamokolumnar birleşke “junction” 
C53.9 uterus 
C53.9  uterin, uterusa ait 

 
“Sessile “sapsız” 

8213/0 serrated “dişli, testere dişi gibi, tırtıkllı” 
adenom 

8213/0 serrated “dişli, tırtıkllı” polip 
8213/0 tradisyonel serrated adenom 

8588/3 SETTLE 
“spindl epitelyal tümör, timus-benzeri “like” 
element içeren” 

8077/2 “Severe” ağır derecede displazi, CIN III 
içeren (C53._) 

Seks kord 
8593/1 stromal tümör, minör seks kord 

elementi içeren (C56.9) 
8590/1 seks kord tümör, NOS 
8623/1 stromal tümör annüler tübüller içeren 

(C56.9) 

Seks kord-gonadal stromal tümör 
8590/1 NOS 
8591/1 inkomplet diferansiye 
8592/1 mikst formlar 

 
8893/0 Semplastik “symplastic” “bizzare” 

leiyomiyoma 
 

Sendrome 
9986/3 5q delesyon (5q–), miyelodisplastik 

sendrom içeren 
9964/3 hipereozinofilik 

 
Miyelodisplastik 

9989/3 NOS (C42.1) 
9895/3 akut miyeloid lösemi, öncesinde 

miyelodisplastik sendromu içeren 
9895/3 akut miyeloid lösemi öncesinde 

miyelodisplastik sendromu 
içermeyen 

9989/3 sınıflandırılamayan “unclassifable” 
9986/3 5q deletion (5q–) içeren 
9986/3 izole del (5q) 

 
9989/3 prelösemik (C42.1) [obs] 
9701/3 Sezary 

 
9701/3 Sezary hastalığı “kutanöz T-hücreli 

lenfoma” 
9701/3 Sezary sendromu “kutanöz T-hücreli 

lenfoma” 
 

C41.0 Sfenoid kemik 
C31.3 Sfenoid sinüs 
C21.1 Sfinkter, anal 
C24.0 Sfinkter, Oddi 

 
Sınıflandırılamayan “Unclassifiable” 

9975/3 miyelodisplastik/miyeloproliferatif 
neoplazm 

9989/3 miyelodisplastik sendrom 
9975/3 miyeloproliferatif neoplazm 
9591/3 splenik B-hücreli lenfoma/ lösemi 

 
Sınıflandırılamayan tümör 

8000/0 benign 
8000/1 sınır “borderline” malignite 
8000/3 malign 
8000/9 malign, primer ya da metastatik 

olduğu belirsiz 
8000/1 benign ya da malign olduğu belirsiz 

 
-----/1 Sınır “borderline” malignite (bkz. 

davranış kodu, bölüm 4.3.3) 
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9471/3 Sınırlı “circumscribed” araknoidal 

serebellar sarkom [obs] (C71.6) 

Sırt “back” 
C76.7 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.6 NOS (sarkom, lipom) 
C44.5 deri 
C49.6 fasiya “fascia” “kılıf” 
C49.6 fibröz doku 
C49.6 iskelet kası 
C49.6 kas 
C41.2 kemik 
C49.6 konnektif doku, bağ ve destek doku 
C47.6  otonom sinir sistemi 
C47.6 periferik sinir 
C49.6 subkutanöz doku 
C49.6 tendon 
C49.6 tendon kılıf 
C49.6 yağ “adipose” doku 
C49.6 yağ “fatty” dokusu 
C49.6  yumuşak doku 

Sideroblast 
Refrakter anemi “dirençli anemi” 

9982/3 içeren (C42.1) “sideroblast içeren 
refrakter anemi” 

9980/3 içermeyen (C42.1) “sideroblast 
içermeyen refrakter anemi” 

9982/3 halka sideroblast ile, belirgin 
trombositoz içeren refrakter 
anemi 

9982/3 halka sideroblast içeren refrakter 
“dirençli” anemi (C42.1) 

Sigmoid 
C18.7 NOS 
C18.7 kolon 
C18.7 kolon fleksürü “köşesi” “sigmoid fleksür” 

-------- Sikatrisyal fibromatoz (bkz. SNOMED) 

8121/3 Silindrik hücreli “cylindrical cell” 
karsinom (C30.0, C31._) 

8121/1 Silindrik hücreli papillom (C30.0, C31._) 
8200/3 Silindroid “cylindroid” adenokarsinom 
8200/3 Silindroid bronşiyal adenom (C34._) 

Silindroma “cylindroma”  
8200/3 NOS (deri silendromu dışında 8200/0)                    
8200/0 deri “skin” (C44._) 
8200/0  ekrin “eccrine” dermal (C44._) 

C69.4 Siliyar cisim “ciliary body” 

8383/3 Siliyalı hücreli “ciliated cell” varyant, 
endometrioid adenokarsinom 

C41.4 Simfizis pubis 

8231/3 Simpleks, karsinom “karsinom simpleks” 
9131/0 Simpleks, hemanjiyom 

C26.9 Sindirim “alimentary” traktüsü, NOS 
 

-------- Sinovitis, pigmente villonodüler 
(bkz. SNOMED) 

-------- Sinoviyal kondromatoz (bkz. SNOMED) 
-------- Sinoviyal osteokondromatoz (bkz. SNOMED) 

 
Sinoviyal sarkom 

9040/3 NOS 
9043/3 bifazik 
9042/3 epitelioid hücreli 
9041/3 monofazik fibröz 
9041/3  iğsi “spindle” hücreli 

C49.9 Sinovya, NOS 

Sinovyoma 
9040/3 NOS 
9040/0 benign 
9040/3 malign 

9531/0 Sinsisyal “syncytial” meninjiyom (C70._) 

8400/0 Siringadenom, NOS (C44._) 
8406/0 Siringadenom, papiller (C44._) 
8406/0 Siringokistadenom, papiller (C44._) 
8406/0 Siringokistadenom papilliferum (C44._) 
8392/0 Siringofibroadenom (C44._) 

 
Siringoma 

8407/0 NOS (C44._) 
8940/0 kondroid (C44._) 
8940/3  kondroid, malign (C44._) 

8407/3 Siringomatöz karsinom (C44._) 

Sistemik “Systemic” 
9741/3 agresif mastositoz 
9724/3 EBV pozitif T-hücreli lenfoproliferatif 

hastalık, çocukluk çağı 
-------- hemanjiyomatozis (bkz. SNOMED) 
9769/1 hafif zincir hastalığı 
-------- lenfanjiyomatozis (bkz. SNOMED) 

 
Mastositozis 

9741/3 aggressif 
9741/1 indolent “inaktif, ilerleyici olmayan” 

“indolent sistemik mastositozis” 
9741/3 hematolojikal klonal non-mast 

hücreli dizorder ilişkili 
 

9741/3 doku mast hücreli hastalığı 
9741/3 AHNMD ilişkili, mastositozis 

“associated hematologic non-mast cell 
lineage disease, AHNMD“ 

9741/3 hematolojik klonal non-mast hücreli 
dizorder ilişkili, mastositozis 

C26.9 Sindirim “dijestif” organlar, NOS 
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C31.1 etmoid 
C31.2 frontal 
C31.0 maksiller 
C31.9 paranazal 
C12.9 piriform 
C31.3 sfenoid 
-------- Sinüs histiozitoz ile massif lenfadenopati 

(bkz. SNOMED) 

C76.1 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.3 NOS (sarkom, lipom) 
C49.3 adipöz doku 
C47.3 otonom sinir sistemi 
C49.3 konnektif bağ dokusu 
C49.3 yağlı “fatty” doku 
C49.3 fibröz doku 
C47.3 periferik sinir 

 Sinir “nevre” 9071/3 Sinüs tümörü, endodermal 
C47.9 NOS 9741/3 Sistemik mastositoz, hematolojik 
C72.5 abdusens “6. sinir”  klonal non mast-hücre bozukluğu ilişkili 
C72.5 aksesuar “11. sinir”, NOS  (SM-AHNMD) 
C72.5 aksesuar , spinal   
C72.4 akustik “8. sinir” -------- sistit “sistitis” (bkz. SNOMED) 
C47.1 brakiyal 8100/0 Sistikum adenoid epitelyoma (C44._) 
C72.5 fasiyal “7. sinir” -------- Sistitis sistika (bkz. SNOMED) 
C47.2 femoral -------- Sistitis, papiller (bkz. SNOMED) 
C72.5 glossofaringeal “9. sinir”   
C72.5 hipoglossal “12. sinir”  Sistosarkom fillodes 
C47.3 interkostal  “Cystosarcoma phyllodes” 
C72.5 kraniyal “kafa çiftleri”, NOS 9020/1 NOS (C50.-) 
C47.6 lumbar 9020/0 benign (C50.-) 
C47.1 mediyan 9020/3 malign (C50.-) 
C47.2 obturator   
C72.5 okulomotor “3. sinir”  “Site” bölge, yer 
C72.2 olfaktor “1. sinir” C76.2 intra-abdominal, NOS 
C72.3 optik “2. sinir” C71.9 intrakraniyal 
C47.9 periferik, NOS C76.1 intratorasik, NOS 
C47.1 radiyal C80.9 primer, bilinmeyen 
C47.5 sakral   
C47.2 siyatik 9985/3 Sitopeni, çocukluk çağı, dirençli 
C72.5 spinal aksesuar  “refrakter” 
C47.9 spinal, NOS 9985/3 Sitopeni, “multilineage” displazi içeren, 
C72.5 trigeminal “5. sinir”  dirençli” refrakter” 
C72.5 “trochlear “4. sinir” 8974/1 Siyaloblastoma 
C47.1 ulnar   
C72.5 vagus “10. sinir” C47.2 Siyatik “sciatic” sinir 

  C77.0 Skalen lenf düğümü 
 Sinir klıfı “nerve sheath”   
9562/0 miksom  Skalp 
9540/3 tümör, malign periferik C44.4 NOS 
9561/3 tümör, malign periferik C44.4 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 

 rabdomiyoblastik diferansiyasyon ile C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
  C49.0 adipöz doku 
 Sinir sistemi “nervöz sistem” C44.4 deri “skin” 
C72.9 NOS C49.0 deri altı “subkutanöz” doku 
C47.9 otonom, NOS C49.0 fatty tissue 
C72.9 sentral C49.0 fibröz doku 
C47.9 parasempatik, NOS C49.0 iskelet kası 
C47.9 sempatetik, NOS C49.0 kas 

  C49.0 konnektif bağ doku 
 Sinonazal papillom C47.0 otonom sinir sistemi 
8121/0 NOS (C30.0, C31._) C47.0 periferik siinir 
8121/0 ekzofitik (C30.0, C31._) C49.0 yumuşak doku “soft tissue” 
8121/0 fungiform (C30.0, C31._) 

Sinüs C40.0 Skapula “kürek kemiği” 

C31.9 
C31.9 

aksesuvar, nazal 
aksesuvar, NOS 

 Skapular bölge 
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C44.5 deri “skin”  Skuamöz hücreli 
C49.3 yumuşak doku “soft tissue”  Karsinom 
C49.3 subkutanöz doku 8070/3 NOS 

  8075/3 akantolitik 
-------- Skar, hiperplastik (bkz. SNOMED) 8075/3 adenoid 

  8083/3 bazaloid 
 Skiröz 8081/2 Bowen tip, intraepidermal (C44._) 
8141/3 adenokarsinom 8071/3 büyük hücreli “large cell”, 
8141/3 karsinom  keratinize 
8172/3 karsinom, hepatosellüler (C22.0) 8072/3 büyük hücreli “large cell”, 

   nonkeratinize, NOS 
C69.4 Sklera 8070/2 in situ, NOS 

  8076/2 in situ, kuşkulu stromal invazyon içeren 
 Skleroz, sklerozan “sclerosing” 8081/2 intraepidermal, Bowen tip(C44._) 
8350/3 adenokarsinom, nonenkapsüle 8070/2 intraepitelyal 

 (C73.9) 8071/3 keratinize, NOS 
-------- adenozis (bkz. SNOMED) 8070/6 metastatik, NOS 
8092/3 bazal hücreli karsinom, infilitre 8076/3 mikroinvaziv 

 (C44._) 8072/3 nonkeratinize, NOS 
8350/3 karsinom, nonenkapsüle (C73.9) 8084/3 saydam hücreli “clear cell” tip 
8350/3 karsinom, papiller, diffüz (C73.9) 8560/3 ve adenokarsinom, mikst 
8832/0 hemanjiyom (C44._)   
8172/3 hepatik karsinom (C22.0)  Papiller 
8851/3 liposarkom 8052/3 NOS 
8350/3 papiller karsinom, diffüz (C73.9) 8052/2 in situ 
8602/0 stromal tümör (C56.9) 8052/2 non-invaziv 

8407/3 tükrük bezi duktus karsinomu ( 
C44._) 

8350/3 tümör, nonenkapsüle (C73.9) 
8602/0 tümör, stromal (C56.9) 

 
C62.1 Skrotal testis 
C63.2 Skrotum, NOS 
C63.2 Skrotum, deri 

 
C53.8 Skuamokolumnar bileşke “junction”, 

serviks 
 

Skuamöz 
8070/3 karsinom 

 
İntraepitelyal neoplazm 

8077/2 özofageal, yüksek derece(C15._) 
8077/0 özofageal, düşük derece (C15._) 
8077/0 derece “grade” I 
8077/0 derece “grade” II 
8077/2 derece “grade” III 
8077/2 yüksek derece “high grade” 
8077/0 düşük derece “low grade” 

 
-------- keratozis, benign (bkz. SNOMED) 
-------- metaplazi (bkz. SNOMED) 
9312/0 odontojenik tümör (C41._) 
8052/0 papillom 
8060/0 papillomatozis 

 
8094/3 Skuamöz-bazal hücreli karsinom, mikst 

(C44._) 

8078/3 “horn” boynuz formasyonu içeren 
8074/3 iğsi “spindle” hücreli 
8073/3 küçük hücreli, nonkeratinize 
8075/3 psödoglandüler 
8074/3 sarkomatoid 
8051/3 verriköz 

 
8070/3 epitelyoma 
8570/3 metaplazi, adenokarsinom içeren 

 
Papillom 

8052/0 NOS 
8560/0 ve glandüler papillom, mikst 
8053/0 inverted 

 
8045/3 Skuamöz hücreli-küçük hücreli 

karsinom, kombine (C34._) 
 

C41.0 Skul, NOS 
C41.0 Skul, kemik 

 
“Small” a) küçük, b) ince 

8761/0 doğumsal “kongenital” nevüs (C44._) 
“small congenital nevi” 

9764/3 intestinal hastalık, immünoproliferatif 
(C17._) “ince barsak immunoproliferatif 
hastalığı” 

8806/3 yuvarlak “round” hücreli tümör, 
dezmoplastik “küçük yuvarlak 
hücreli dezmoplastik tümör” 

 
C17.9 “Small bowel” ince barsak, NOS 

 
C18.6 Sol kolon “left colon” “desenden colon” 
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Solid 
8230/3 adenokarsinom müsin formasyonu içeren 
8230/3 karsinom, NOS 
8230/3 karsinom, müsin formasyonu içeren 
8452/3 psödopapiller karsinom (C25._) 
8452/1 psödopapiller tümör (C25._) 
9080/1 teratom 
8230/2 tip, duktal karsinom in situ (C50._) 
8230/2 tip, intraduktal karsinom 
8452/1 ve kistik tümör (C25._) 
8452/1  ve papiller epitelyal neoplazm (C25._) 

 
Soliter 

-------- kist (bkz. SNOMED) 
8815/0 fibröz tümör 
8815/3 fibröz tümör, malign 
9740/1 mastositom, derinin 
9731/3 miyelom 
9731/3 plazmasitom 

 
8156/3 Somatostatin hücreli tümör, malign 
8156/1 Somatostatin hücreli tümör, NOS 
8156/3 Somatostatinom, malign 
8156/1 Somatostatinom, NOS 

 
C63.1 Spermatik kord 

 
9063/3 Spermatositik seminom (C62._) 
9063/3 Spermatositom (C62._) 

 
Spider “örümceksi” 

-------- anjiyom (bkz. SNOMED) 
-------- nevüs (bkz. SNOMED) 
-------- vasküler (bkz. SNOMED) 

 
Spinal 

C72.5 aksesuvar sinir 
“nervus accessorius” 

C70.1 araknoid “örümceksi zar” 
C41.2 kolumna “omurga” 
C72.0 kord 
C70.1 dura mater “sert zar” 
C70.1 meninks 
C47.9 sinir, NOS 
C70.1  piya mater “ince zar” 

 
“Spindle cell” iğsi hücreli 

9130/1 anjiyoendoteliyoma 
8770/3 ve epitelioid melanom, mikst 
8770/0 ve epitelioid nevüs (C44._) 

 
Karsinom 

8032/3 NOS 
8030/3 ve dev “giant” hücreli karsinom 
8318/3 renal hücreli (C64.9) 

 
8074/3 epidermoid karsinom 
9136/1 hemanjiyoendoteliyom 
8857/0 lipom 

Melanom 
8772/3 NOS 
8770/3 ve epitelioid melanom, mikst 
8773/3 tip A (C69._) 
8774/3 tip B (C69._) 
8572/3 metaplazi, adenokarsinom içeren 
8772/0 nevüs (C44._) 
8770/0 nevüs, Reed, pigmente (C44._) 
8290/0 onkositom (C75.1) 
8318/3 renal hücreli karsinom (C64.9) 
8912/3 rabdomiyosarkom 
8801/3 sarom 
8074/3 skuamöz hücreli karsinom 
9041/3 sinoviyal sarkom 
8581/3 timoma, malign (C37.9) 
8581/1 timoma, NOS (C37.9) 
8122/3 transizyonel hücreli karsinom 
8004/3 tip, malign tümör 
8173/3 varyant, hepatosellüler karsinom 

(C22.0) 
9051/3 “Spindled” “iğsi” hücreli mezoteliyoma 

“Sarcomatoid mesothelioma” 
8588/3 “Spindle” iğsi hücreli epitelyal tümör, 

timus-benzeri diferansiyasyon içeren 
8588/3 “Spindle” iğsi hücreli epitelyal tümör, 

timus-benzeri element içeren 

C41.2 “Spine” vertebral kolon, omurga “ 
Spiradenoma 

8403/0 NOS (C44._) 
8403/0 ekrin “eccrine” (C44._) 
8403/3 ekrin “eccrine”, malign (C44._) 

8770/0 Spitz nevüs (C44._) 

C42.2 “Spleen” dalak 

Splenik “dalak” 
C18.5 fleksur, kolon 
C77.2 lenf düğümü, “hilar” hilus 
C77.2 lenf düğümü, NOS 

 
9591/3 Splenik B-hücreli lenfoma/lösemi, sınıf- 

landırılamayan 
 

-------- “Sponge” nevüs, beyaz (bkz.SNOMED) 
Spongioblastoma 

9421/1 NOS (C71._) [obs] 
9440/3 multiform (C71._) 
9423/3 polar (C71._) 
9423/3 polare (C71._) 
9423/3 primitif polar (C71._) [obs] 

9504/3 Spongionöroblastoma 
9514/1 Spontan gerileyen retinoblastom (C69.2) 

-------- Steatokistoma multipleks (bkz. SNOMED) 

C71.7 Stem, brain “beyin sapı” 

9801/3 “Stem cell” lösemi 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

202 202 

Alfabetik Dizin 
 

 

 
C07.9 Stensen duktusu “parotis bezi kanalı” 
C49.0 Sternokleidomastoid kas 
C41.3 Sternokostal eklem 
C41.3 Sternum 

 
8670/3 Steroid hücreli tümör, malign (C56.9) 
8670/0 Steroid hücreli tümör, NOS (C56.9) 

 
-------- “Strawberry” çilek nevüs, kapiller 

nevüs, (bkz. SNOMED) 

C54.1 Stroma, endometriyal 
 

Stromal 
8931/3 endometriyoz (C54.1) 
-------- hiperplazi (bkz. SNOMED) 
8931/3 miyozis, endolenfatik (C54.1) 
8931/3 miyozis, NOS (C54.1) 
8930/0 nodül, endometriyal (C54.1) 

 
Sarkom 

8935/3 NOS 
 

Endometriyal 
8930/3 NOS (C54.1) 
8931/3 düşük derece “low grade” 

(C54.1) 
8930/3 yüksek derece “high grade” 

(C54.1) 
 

8936/3 gastrointestinal “GIST” 
“gastrointestinal stromal tümör” 

 
Tümör 

8935/1 NOS 
8935/0 benign 
8975/1 kalsifiye epitel yuvaları (C22.0) 

Gastrointestinal 
8936/1 NOS 
8936/0 benign “GIST” 
8936/3 malign “GIST” 
8936/1 malignite potensiyeli belirsiz “GIST” 

 
8590/1 gonadal 
8590/1 ovarian (C56.9) 
8602/0 skleroze “sclerosing” (C56.9) 

 
Seks kord-gonadal 

8590/1 NOS 
8591/1 inkomplete diferansiye 
8592/1 mikst formlar 
8593/1 minör seks kord elementleri 

içeren (C56.9) 
8590/1 testiküler (C62._) 

 
8345/3 Stroma, medüller karsinom, amiloid 

içeren (C73.9) 
8512/3 Stroma, medüller karsinom, lenfoid 

içeren 
8931/3 Stromatozis, endometriyal (C54.1) 

9091/1 Strumal karsinoid (C56.9) 
“Struma ovarii ve karsinoid” 

 
“Struma ovarii” 
“tiroid dokusu içeren ovaryum teratomu” 

9090/0 NOS (C56.9) 
9091/1 ve karsinoid (C56.9) 
9090/3 malign (C56.9) 

 
C53.8 “Stump” güdük, servikal 

 
8506/0 Subareolar duktus papillomatozis (C50.0) 

 
C49.3 Subklaviyan arter “arteria subclavia” 
C77.3 Subklaviküler lenf düğümü 

 
Subkutanöz doku 

C49.9 NOS 
C49.4 abdomen “karın” 
C49.4 abdominal “karın” duvarı 
C49.3 aksilla “koltukaltı” 
C49.0 alın “forehead” 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 ayak bileği “ankle” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.0 baş, kafa “head” 
C49.1 başparmak, el “thumb” 
C49.2 başparmak, ayak “toe” 
C49.0 boyun “neck” 
C49.6 böğür, yan “flank” 
C49.0 çene “chin” 
C49.1 dirsek “elbow” 
C49.1 dirsek iç yüz “antecubital space” 
C49.2 diz “knee” 
C49.1 el “hand” 
C49.1 el bilek “wrist” 
C49.5 gluteal bölge 
C49.3 göğüs “chest” 
C49.3 göğüs duvarı “chest wall” 
C49.6 gövde, beden “trunk”, NOS 
C49.5 kalça, gluteal “buttock” 
C49.1 kol “arm” 
C49.3 infraklaviküler bölge 
C49.5 inguinal “kasık” bölge 
C49.5 kasık “groin” 
C49.2 kalça, hip 
C49.1 omuz “shoulder” 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.1 parmak “finger” 
C49.5 perine “perineum” 
C49.2 popliteal space 
C49.5 sakrokoksigeal bölge 
C49.0 servikal “boyun” bölgesi 
C49.6 sırt “back” 
C49.0 skalp “saçlı deri” 
C49.3 skapular “kürek kemiği” bölge 
C49.0 supraklaviküler “köprücük kemiği 

üstü” bölge 
C49.0 şakak “temple” 
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C49.2 topuk “heel” 
C49.3 torasik “göğüs” duvar 
C49.3 toraks “göğüs kafesi” 
C49.4 umbilikus “göbek” 
C49.2 uyluk “thigh” 
C49.0 yanak “cheek” 
C49.0  yüz “face” 

 
Subependimal 

9384/1 astrositom, dev “giant” hücreli 
(C71._) 

9383/1 astrositom, NOS (C71._) 
9383/1 gliyom (C71._) 

 
9383/1 Subependimom (C71._) 
9383/1 Subependimom-ependimom, mikst 

(C71._) 
8832/0 Subepidermal nodüler fibrozis (C44._) 

 
C32.2 Subglottis 
C77.4 Subinguinal lenf düğümü 

 
Sublingual 

C08.1 bez “gland” 
C08.1 bez kanalı “gland duktusu” 
C77.0 lenf düğümü 

C08.0 Submandibüler bez “gland” 
“Wharton kanalı” “duktus submandibularis” 

C77.0 Submandibüler lenf düğümü 
 

Submaksiller 
C08.0 bez “gland” 
C08.0 bez kanalı “gland duktusu” 
C77.0 lenf düğümü 
C77.0 Submental lenf düğümü 
C77.3 Subskapuler lenf düğümü 

Sulkus 
C06.1 alveoler 
C06.1 bukkal 
C06.1 labiyal 

 
C77.0 Supraklaviküler lenf düğümü 

 
Supraklaviküler bölge 

C76.0 NOS 
C44.4 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
C49.0 “adipöz doku 
C44.4 deri “skin” 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 konnektif bağ dokusu 
C77.0 lenf düğümü 
C47.0 otonom sinir sistemi 
C47.0 periferik sinir 
C49.0 “soft tissue” yumuşak doku 
C49.0 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.0 yağlı “fatty” doku 

C32.1 Supraglottis 
C74.9 Suprarenal bez “adrenal” 
C71.9 Suprasellar 
C71.0 Supratentoriyal beyin, NOS (bkz. beyin) 
9473/3 Supratentoriyal PNET 

 
Süperfisyel 

8091/3 bazal hücreli karsinom, multifokal 
(C44._) 

8850/1 iyi diferansiye liposarkom 
8143/3 yayılan “spreading” adenokarsinom 
8743/3 yayılan“spreading” melanoma (C44._) 
8850/1 yumuşak doku “soft tissue”, iyi 

diferansiye liposarkom 
 

Süperiyör 
C77.2 mezenterik lenf düğümü 
C49.3 vena kava 
C11.0 nazofarinks duvarı 

 
 
 

Ş 
 

Şakak “temple” 
C44.3 NOS 
C44.3 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
C49.0 adipöz doku 
C44.3 deri “skin” 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 konnektif bağ dokusu 
C47.0 otonom sinir sistemi 
C47.0 periferik sinir 
C49.0 subkutanöz “deri alt” doku 
C49.0 yağlı “fatty” doku 
C49.0 yumuşak doku “soft tissue” 

 
 
 

T 
 

9768/1 T-gama lenfoproliferatif hastalık 
 

C71.0 Talamus “çiçek tablası” 

8344/3 “Tall” “kolumnar” hücreli papiller 
karsinom (C73.9) 

9837/3 T ALL, kortikal (bkz 9729/3) 
9837/3 T ALL, matür (bkz. 9729/3) 
9391/3 Tanisitik ependimom (C71._) 

 
C71.8 Tapetum 
C40.3 Tarsal kemikler “ayak bileği kemikleri” 

 
9831/3 T-hücreli büyük granüler lenfositoz 
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9724/3 T-hücreli lenfoproliferatif hastalık, 

çocukluk çağının, sistemik EBV pozitif 
9718/3 T-hücreli lenfoproliferatif dizorder, 

primer kutanöz CD30+ (C44._) 
-----/-5 T-hücreli (bkz. hücre tanım kodu, 

bölüm, 4.3.4) 

Taşlı yüzük hücreli “signet ring cell” 
8490/3 adenokarsinom 
8490/3 karsinom 
8490/6 karsinom, metastatik 

8621/1 Teka hücreli-granüloza hücreli tümör 
(C56.9) 

8600/0 Teka hücreli tümör (C56.9) 

Tekoma 
8600/0 NOS (C56.9) 
8601/0 luteinize (C56.9) 
8600/3 malign (C56.9) 

 
9183/3          Telanjiektazik osteosarkom(C40._,C41._) 

C41.0 Temporal kemik 
C71.2 Temporal lob 
C41.1 Temporomandibüler eklem 

 
Tendon 

C49.9 NOS 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.2 başparmak, ayak “toe” 
C49.1 başparmak, el “thumb” 
C49.2 bilek, ayak “ankle” 
C49.1 bilek, el “wrist” 
C49.0 boyun “neck” 
C49.6 böğür, yan, kanat “flank” 
C49.2 diz “knee” 
C49.2 diz ardı bölge “popliteal space” 
C49.1 el “hand” 
C49.2 kalça “hip” 
C49.1 kol “arm” 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.1 parmak “finger” 
C49.6 sırt “back” 
C49.2 topuk “heel” 
C49.2  uyluk “thigh” 

 
Tendon kılıfı “sheath” 

C49.9 NOS 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.2 başparmak, ayak “toe” 
C49.1 başparmak, el “thumb” 
C49.2 bilek, ayak “ankle” 
C49.1 bilek, el “wrist” 
C49.0 boyun “neck” 
C49.6 böğür, yan, kanat “flank” 
C49.2 diz “knee” 

C49.2 diz ardı bölge “popliteal space” 
C49.1 el “hand” 
C49.2 kalça “hip” 
C49.1 kol “arm” 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.1 parmak “finger” 
C49.6 sırt “back” 
C49.2 topuk “heel” 
C49.2 uyluk “thigh” 

-------- Tenosinovit, nodüler (bkz. SNOMED) 

C70.0 Tentorium “çadır”, NOS 
C70.0 Tentorium serebelli “beyincik çadırı” 

Ter bezi “sweat gland” 
8400/3 adenokarsinom (C44._) 
8400/0 adenom (C44._) 
8400/3 karsinom (C44._) 

Tümör 
8400/1 NOS (C44._) 
8400/0 benign (C44._) 
8400/3 malign “sweat gland 

adenokarsinom” (C44._) 

8407/3 Ter bezi kanalı karsinomu, skleroze 
“Sweat duct carcinoma, sclerosing” (C44._) 

Terapi-ilişkili 
Akute miyeloid lösemi 

9920/3 NOS 
9920/3 alkilleyici ajan ilişkili 
9920/3  epipodofillotoksin ilişkili 

 
Miyelodisplastik sendrom 

9987/3 NOS 
9987/3 alkilleyici ajan ilişkili 
9987/3 epipodofillotoksin ilişkili 

9920/3 miyeloid neoplazm 
9920/3 neoplazm, miyeloid 

9080/3 Teratoblastom, malign 
9081/3 Teratokarsinom 
9502/0 Teratoid medulloepitelyom, benign 

(C69.4) 
9502/3 Teratoid medulloepitelyom (C69.4) 
9508/3 Teratoid/rabdoid tümör, atipik (C71._) 

Teratom 
9080/1 NOS 
9082/3 anaplastik, malign 
9080/0 benign 
9080/0 diferansiye 
9080/3 embriyonel 
9080/0 erişkin “adult”, kistik 
9080/0 erişkin “adult”, NOS 
9081/3 ve embriyonel karsinom, mikst 
9080/3 immatür, malign 
9080/3 immatür, NOS 
9083/3 intermediyer, malign 
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9101/3 kombine, koriyokarsinom içeren 
9080/0 kistik, adult 
9080/0 kistik, NOS 
9085/3 seminom içeren, mikst 

 
Malign 

9080/3 NOS 
9082/3 anaplastik 
9082/3 andiferansiye, malign 
9083/3 intermediyer 
9102/3 trofoblastik 
9082/3 andiferansiye, malign 

 
9080/0 matür 
9080/1 solid 
9102/3 trofoblastik, malign 
9084/3 malign transformasyon ilişkili 

 
8525/3 Terminal duktus adenokarsinomu 
8152/1 Terminal tirozin amid üreten tümör, 

pankreatik peptid ve pankreatik peptid- 
benzeri peptid ilişkili 

 
C62.9 Testis, NOS 

 
8640/1 Testis adenomu (C62._) 
8590/1 Testis stromal tümörü (C62._) 

 
Testis 

C62.0 ektopik (neoplazm yeri) 
C62.9 NOS 
C62.1 inmiş “descended” 
C62.0 inmemiş “retained” (neoplazm yeri) 
C62.0 inmemiş “undescended”(neoplazm yeri) 
C62.1 skrotal 

 
C44.6 Tırnak, parmak 
C44.7  Tırnak ayak başparmak 

C14.0  “Throat” “boğaz” “farinks” 

C40.2 Tibiya 

9261/3 Tibiyal adamantinom (C40.2) 

C77.4 Tibiyal lenf düğümü 

8585/3 Timik karsinom, iyi diferansiye, tip B3, 
(C37.9) 

8586/3 Timik karsinom, “Timoma tip C”, NOS 
(C37.9) 

 
Timoma 

8580/1 NOS (C37.9) 
8580/3 NOS, malign (C37.9) 
8585/3 atipik, malign (C37.9) 
8585/1 atipik, NOS (C37.9) 
8580/0 benign “iyicil” (C37.9) 
8587/0 ektopik, hamartomatöz 
8585/3 epitelyal, malign (C37.9) 

8585/1 epitelyal, NOS (C37.9) 
8587/0 hamartomatöz, ektopik 
8584/1 kortikal, NOS (C37.9) 
8584/3 kortikal, malign (C37.9) 
8583/1 lenfosit, NOS (C37.9) 
8583/3 lenfosit, malign (C37.9) 
8583/1 lenfosit -zengin, NOS (C37.9) 
8583/3 lenfosit -zengin, malign(C37.9) 
8580/3 malign, NOS (C37.9) 
8581/3 medüller, malign (C37.9) 
8581/1 medüller, NOS (C37.9) 
8582/3 mikst tip, malign (C37.9) 
8582/1 mikst tip, NOS (C37.9) 
8583/1 organoid, NOS (C37.9) 
8583/3 organoid, malign(C37.9) 
8583/3 predominant kortikal, malign (C37.9) 
8583/1 predominant kortikal, NOS (C37.9) 
8581/3 “spindle” iğsi hücreli, malign (C37.9) 
8581/1 “spindle” iğsi hücreli, NOS (C37.9) 
8582/3 tip AB, malign (C37.9) 
8582/1 tip AB, NOS (C37.9) 
8581/3 tip A, malign (C37.9) 
8581/1 tip A, NOS (C37.9) 
8583/3 tip B1, malign (C37.9) 
8583/1 tip B1, NOS (C37.9) 
8584/3 tip B2, malign (C37.9) 
8584/1 tip B2, NOS (C37.9) 
8585/3 tip B3, malign (C37.9) 
8585/1 tip B3, NOS (C37.9) 
8586/3 tip C (C37.9) 

 
C37.9 Timus 

 
Timus-like “timus-benzeri” 

8589/3 timus-benzeri diferansiyasyon 
gösteren, karsinom 

8588/3 timus-benzeri diferansiyasyon 
gösteren, iğsi “spindle” hücreli 
epitelyal tümör 

8589/3 timus-benzeri element içeren 
karsinom 

8588/3 timus-benzeri element içeren iğsi 
“spindle” hücreli epitelyal tümör 

 
C73.9 Tiroglossal duktus 

 
-------- Tiroglossal duktus kist (bkz. SNOMED) 

 
Tiroid 

C73.9 NOS 
C73.9 bez “gland” 
C32.3 kıkırdak 

 
Tonsil 

C09.9 NOS (lingual tonsil C02.4 ve 
faringeal tonsil dışındaC11.1) 

C02.4 dil “ingual” 
C11.1 faringeal “yutak” 
C09.9 “faucial” 
C09.9 sert damak “palatin” 
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C09.0 Tonsillar fossa 
C09.1 Tonsillar pillar 

 
Topuk “heel” “calcaneus” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C44.7 deri 
C49.2 fibröz doku 
C40.3 kemik 
C49.2 konnektif bağ dokusu 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferik sinir 
C49.2 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.2 tendon kılıfı “sheath” 
C49.2  yumuşak doku “soft tissue” 

 
Torasik 

C49.3 duktus 
C72.0 kord 
C77.1 lenf düğümü 
C15.1  özofagus 

 
Torasik duvar 

C76.1 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.3 NOS (sarkom, lipom) 
C49.3 adipöz doku 
C44.5 deri “skin” 
C49.3 fibröz doku 
C49.3 iskelet kası 
C49.3 kas “muscle” 
C49.3 konnektif doku 
C47.3 otonom sinir sistemi 
C47.3 periferik sinir 
C49.3 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.3 yağlı “fatty” doku 
C49.3 yumuşak doku “soft tissue” 

Trabeküler 
8190/3 adenokarsinom 
8190/0 adenom 
8336/0 adenom, hiyalinize (C73.9) 
8190/3 karsinom 
8332/3 folliküler adenokarsinom (C73.9) 
8332/3 folliküler karsinom (C73.9) 

C33.9 Trakea 
C77.1 Trakeal lenf düğümü 
C77.1 Trakeobronşiyal lenf düğümü 

Traktüs 
C24.9 biliyer, NOS 
C57.9 kadın genital “female genital”, NOS 
C26.9 gastrointestinal, NOS 
C57.9 genitoüriner, kadın, NOS 
C63.9 genitoüriner, erkek, NOS 
C63.9 erkek genital, NOS 
C26.0 intestinal, NOS 
C72.3 optik “optik sinir, kiyasma, traktüs” 
C26.9 sindirim “alimentary”, NOS 
C39.9 solunum yolu “respiratory”, NOS 
C39.0 üst solunum yolları, NOS 
C69.4 uveal “uveal tract” 

8213/0 “Traditional” geleneksel serrated 
“testere dişi görünümü” adenom 

8213/0 “Traditional” geleneksel sesil “sapsız” 
serrated “testere dişi görünümü” adenom 

C44.2 Tragus 

9084/3 Transformasyon, malign, dermoid kist de 
(C56.9) 

9084/3 Transformasyon, malign, teratom da 
9898/1 Transiyen “geçici” abnormal miyelopoez 

Transizyonel “değişici”  8120/3
 karsinom “urotelyal karsinom” 
9537/0 meninjiyom “mikst meninjiyom” (C70._) 

 

 Toraks  Papillom 
C76.1 NOS 8120/0 NOS 

C44.5 deri “skin” 
C49.3 iskelet kası 
C49.3 kas “muscle” 
C49.3 konnektif bağ dokusu (timus, kalp ve 

mediasten dışında C37._, C38._) 
C47.3 otonom sinir sistemi 
C47.3 periferik sinir 
C49.3  subkutanöz bağ doku 

 
Trombositemi 

9962/3 essensiyal (C42.1) 
9962/3 essensiyal, hemorajik (C42.1) 
9962/3 idiyopatik (C42.1) 
9962/3 idiyopatik, hemorajik (C42.1) 
9992/3 trombositopeni, refrakter “dirençli” 
9982/3 trombositoz, belirgin, refrakter 

anemi, halka “ring” sideroblast ilişkili 

8121/0 inverted, benign 
8121/1 inverted, NOS 

 
9362/3 pineal tümör (C75.3) 

Transizyonel hücre “değişici epitel 
hücresi “ürotelyal epitel hücresi” 

Karsinom 
8120/3 NOS 
8120/2 in situ 
8131/3 mikropapiller (C67._) 
8130/3 papiller (C67._) 
8130/2 papiller, non-invaziv (C67._) 
8122/3 sarkomatoid 
8122/3 “spindle” iğsi hücre 
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8130/1 neoplazm, papiller, düşük dereceli 
malignite potansiyeli “papiller 
ürotelyal düşük dereceli malignite” 
(C67._) 

Papillom 
8120/1 NOS 
8120/0 benign 
8121/0 inverted, benign 
8121/1 inverted, NOS 

C18.4 Transvers kolon 
C49.3 Trapez kası 

-------- Travmatik nöroma (bkz. SNOMED) 
 

C06.2 “Triangle trigon” üçgen, retromolar 
C49.1 Triseps braki “arka kol üç başlı kası” 

 
Trikilemmal 

8102/3 karsinom (C44._) 
8103/0 kist, prolifere 
8103/0 tümör, prolifere 

 
8102/3 Trikilemmokarsinom (C44._) 
8102/0 Trikilemmoma (C44._) 
8391/0 Trikodikoma “folliküler fibrom” (C44._) 
8100/0 Trikoepitelyoma (C44._) 
8101/0 Trikofolliküloma (C44._) 

 
C72.5 Trigeminal nerve, “5. sinir, 5. kafa çifti” 
C67.0 “Trigone” üçgen, mesane “mesane trigonu” 
C06.2 “Trigone” üçgen, retromolar 

 
9561/3 Triton tümörü, malign 

“malign periferik sinir kılıfı tümörü “Schwannoma”, 
rabdomiyoblastik diferansiyasyon gösteren 

 
C72.5 Trohlear sinir “nervus trohlearis”, 

“4. sinir, 4. kafa çifti” 
 

Trofoblastik 
9102/3 malign teratom 
9105/3 tümör, epitelioid 
9104/1 tümör, plasental “site” (C58.9) 

 
8641/0 Tübüler androblastom, lipid 

depolanması içeren 
 

Tükrük bezi “salivary gland” 
C08.9 NOS (küçük tükrük bezleri dışında, NOS 

C06.9; bkz. kodlama klavuzu, bölüm 4.3.5, 
psödo-topografik morfoloji terimleri, ve C08 
altında olmayan) 

C08.9 majör, NOS 
C06.9 minör, NOS (bkz. kodlama klavuzu, bölüm 

4.3.5, psödo-topografik morfoloji termleri, ve 
C08 altında olmayan) 

 
8940/3 Tükrük bezi tipi mikst tümör, malign 

(C07._, C08._) 
8940/0 Tükrük bezi tipi mikst tümör, NOS 

(C07._, C08._) 

Tüp “tube” 
C30.1 “auditory” “işitsel” 
C30.1  eustachian “Eustachi” 
C57.0  fallopian “Fallop” 
C57.0 “uterine” tuba uterina 

C57.8 “Tubo-ovarian” 

Tübüler 
8211/3 adenokarsinom 

 
Adenom 

8211/0 NOS 
8210/3 da adenokarsinom 
8210/2 da adenocarcinom in situ 
8640/1 Pick “Pick tübüler adenomu” 

“Sertoli hücreli adenom” 
8523/3 ve invaziv duktal karsinom 

(C50._) 
 

8640/1 androblastom, NOS 
8641/0 androblastom, lipid depolanması 

gösteren (C56.9) 
8245/1 karsinoid 
8211/3 karsinom 

8503/2 Tübüler-papiller neoplazm, intraduktal, 
yüksek derece 

8503/0 Tübüler-papiller neoplazm, intraduktal, 
düşük derece 

8623/1 Tübüler, annüler, seks kord tümör içeren 
(C56.9) 

8263/3 Tübülopapiller adenokarsinom 
8263/0 Tübülo-papiller adenom 

Tübülovillöz adenom 
8263/0 NOS 
8263/3 da adenokarsinom 
8263/2 da adenokarsinom in situ 

9161/0 “Tufted” saçaklı hemanjiyom, edinsel 

Tümör 
8000/1 NOS 
8550/1 asiner hücreli [obs] 
8550/1 asinik hücreli [obs] 
8158/1 ACTH-üreten “salgılayan” 
8245/3 adenokarsinoid 
9054/0 adenomatoid, NOS 
9300/0 adenomatoid, odontojenik (C41._) 
8390/0 adneksiyal, benign (C44._) 

Adrenal kortikal 
8370/0 NOS (C74.0) 
8370/0 benign (C74.0) 
8370/3 malign (C74.0) 

8671/0 adrenal kalıntısı “rest” 
8152/3 alfa hücreli, malign (C25._) 
8152/1 alfa hücreli, NOS (C25._) 
9133/3 alveoler, intravaskülar bronşiyal 

(C34._) [obs] 
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-------- amiloid (bkz. SNOMED) 
8691/1 aortik cisim “body” (C75.5) 
9365/3 Askin “malign, küçük yuvarlak hücreli 

tümör, torokopulmoner PNET, periferik 
PNET” 

8249/3 atipik karsinoid 
9508/3 atipik teratoid/rabdoid (C71._) 
8936/1 otonom sinir, gastrointestinal 
8090/1 bazal hücreli (C44._) 
8833/3 Bednar (C44._) “pigmentli dermato 

fibrosarkom protüberens, DFSP” 
8000/0 benign 
8000/0 benign, sınıflandırılamayan 
8151/3 beta hücreli, malign 

 
Brenner “fibroepitelyal tümör” 

9000/0 NOS (C56.9) 
9000/1 sınır malignite (C56.9) 
9000/3 malign (C56.9) 
9000/1 prolifere (C56.9) 

 
9133/3 bronşiyal alveolar, intravasküler 

(C34._) [obs] 
8100/0 Brooke “trikoepitelyoma” (C44._) 
8880/0 kahverengi yağ “brown fat” “hibernoma” 
9687/3 Burkitt [obs] (tüm varyantlar)  
8975/1 kalsifiye stromal epitelyal yuvalar (C22.0) 

8390/0 deri ekleri “skin appendage”, benign 
(C44._) 

8897/1 düz kas “smooth muscle”, NOS 
8897/1 düz kas, malign potensiyeli belirsiz 

Karsinoid 
8240/3 NOS 
8241/3 arjentaffin, malign 
8240/1 arjentaffin, NOS 
8249/3 atipik 
8240/1 belirsiz malign potensiyel 

 
8692/1 karotis cismi “paragangliyoma” C75.4) 

Hücreli “Cells” 
8001/1 NOS 
8001/0 benign 
8001/3 malign 
8001/1 belirsiz, benign ya da malign 

9230/0 kondromatöz dev hücreli “giant cell” 
(C40._, C41._) 

8700/0 kromaffin “kromaffinoma” “kromaffin 
paragangliyoma” 

9473/3 sentral primitif nöroektodermal 
“PNET”, NOS (C71._) 

Saydam hücreli “Clear cell” 
8005/0 NOS 
8444/1 atipik prolifere (C56.9) 
8444/1 kistik, sınır malignite (C56.9) 
8005/3 tip, malign 

9230/0 Codman“kondroblastom” (C40._, C41._) 

Kistik 
8454/0 atrio-ventriküler düğüm “node” 

(C38.0) 
8470/0 müsinöz, orta derece “moderate” 

displazi ile (C25._) 
8452/1 papiller (C25._) 
8444/1 saydam hücreli “clear cell”, sınır 

“borderline” malignite (C56.9) 
8452/1 ve solid (C25._) 

 
9135/1 Dabska “endovasküler papiller 

anjiyoendoteliyoma” 
9758/3 dendritik hücreli, folliküler 
9757/3 dendritik hücreli, kuşkulu 

“indeterminate” 
8806/3 dezmoplastik küçük yuvarlak hücreli 
9413/0 disembriyoplastik nöroepitelyal 
8000/6 embolüs 

Endokrin 
8158/1 fonksiyone, NOS 
8154/3 malign mikst pankreatik ekzokrin 

ve (C25._) 
8150/0 pankreatik, benign (C25._) 
8154/3 pankreatik ekzokrin ve, malign 

mikst (C25._) 
8150/3 pankreatik, malign (C25._) 
8150/3 pankreatik, non-fonksiyone (C25._) 
8150/1 pankreatik, NOS (C25._) 

9071/3 endodermal sinüs 
8380/1 endometrioid, atipik proliferatif 
8380/1 endometrioid, düşük malignite 

potensiyali 
8242/3 enterokromafin-benzer hücreli, 

malign 

Epitelyal 
8010/0 benign 
8975/1 kalsifiye stromal yuva yapmış 

“nested”(C22.0) 
8010/3 malign 

9260/3 Ewing (C40._, C41._) 
8154/3 ekzokrin ve pankreatik endokrin, 

malign mikst (C25._) 
9759/3 fibroblastik retiküler hücreli 
8835/1 fibrohistiyositik, pleksiform 
8842/0 fibromiksoid, ossifiye 

Fibröz 
8815/0 lokalize 
8815/0 soliter 
8815/3 soliter, malign 

9758/3 folliküler dendritik hücreli 
8158/1 fonksiyone endokrin, NOS 
8004/3 fuziform hücreli tip, malign 
8153/1 gastrin hücreli tümör 
8153/3 gastrin hücreli tümör, malign 
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Gastrointestinal “GİST” 
8936/1 otonom sinir 
8936/1 “pacemaker” hücreli 

 
Gastrointestinal stromal “GIST” 

8936/1 NOS 
8936/0 benign 
8936/1 belirsiz, malign potensiyeli 
8936/3 malign 

8153/3 G hücreli, malign 
8153/1 G hücreli, NOS 

Germ gücreli 
9064/3 NOS 
9085/3 mikst 
9065/3 nonseminomatöz (C62._) 

 
9302/0 “ghost” gölge hücre ontojenik (C41._) 

“Giant cell” dev hücreli 
9509/1 gliyonöronal, papiller 
9509/1 gliyonöronal, rozet-yapan 
9250/3 kemik, malign (C40._, C41._) 
9250/1 kemik “bone”,NOS(C40._, C41._) 
9230/0 kondromatöz (C40._, C41._) 
9251/3 “soft parts”, malign 
9251/1 “soft parts”, NOS 
9252/0 tendon kılıfı “sheath” (C49._) 
9252/3 tendon kılıfı “sheath”, malign (C49._) 
9252/0 tenosinoviyal (C49._) 
9252/3 tenosinoviyal, malign (C49._) 
8003/3 tip, malign 

 
Glomus 

8711/0 NOS 
8690/1 jugulare, NOS (C75.5) 

“juguler   paragangliyoma” 
8711/3 malign 

 
8152/1 glukagon-benzeri peptid üreten 
8590/1 gonadal stromal 

 
Gonadal stromal-seks kord 

8590/1 NOS 
8591/1 inkomplete diferansiye 
8592/1 mikst formlar 

 
Granüler hücreli 

9580/0 NOS 
9580/3 malign 
9582/0 sellar bölge “sella turcica” 

(C75.1) 
 

Granüloza hücreli 
8620/1 NOS (C56.9) 
8620/1 erişkin “adult” tip (C56.9) 
8622/1 jüvenile (C56.9) 
8620/3 malign (C56.9) 
8620/3 sarkomatoid (C56.9) 

8621/1 granüloza hücreli-teka hücreli (C56.9) 

8312/3 Grawitz “hipernefroma” [obs] (C64.9) 
 

8660/0 “hilar” “hilus” hücreli (C56.9) 
8660/0 hilus hücreli (C56.9) 
8290/0 Hurthle hücreli (C73.9) 
8311/1 hipernefroid [obs] 

İnterstisiyel hücreli 
8650/1 NOS 
8650/0 benign 
8650/3 malign 
8453/0 intraduktal papiller-müsinöz, orta 

derece “moderate” displazi içeren (C25._) 
9133/3 intravaskülar bronşiyal alveolar 

(C34._) [obs] 
8150/0 adacık “islet” hücreli, benign(C25._) 
8150/1 adacık “islet” hücreli, NOS (C25._) 
8622/1 jüvenil granüloza hücreli (C56.9) 
8361/0 “juxtaglomerular “(C64.9) 
8002/3 küçük hücreli tip, malign 
8806/3 küçük yuvarlak hücreli, dezmoplastik 
8162/3 Klatskin (C22.1, C24.0) 
8490/6 Krukenberg 
8152/1 L-hücreli 

 
Leydig hücreli 

8650/1 NOS (C62._) 
8650/0 benign (C62._) 
8631/0 Leydig-Sertoli hücreli, iyi 

diferansiye 
8670/0 lipid hücreli, ovaryum (C56.9) 
8670/0 lipoid hücreli, ovaryum (C56.9) 
8650/3 malign (C62._) 

 
Malign 

8000/3 NOS 
8003/3 dev hücreli “giant cell” tip 
8004/3 füziform hücreli tip 
8004/3 iğsi hücreli “spindle cell” tip 
8002/3 küçük hücreli “small cell” tip 
8800/3 mezenkimal 
8154/3 mikst endokrin ve ekzokrin, 

pankreatik (C25._) 
8940/3 mikst, NOS 
8940/3 mikst, tükrük bezi “salivary gland” 

tip (C07._, C08._) 
8154/3 pankreatik endokrin ve 

ekzokrin, mikst (C25._) 
8150/3 pankreatik endokrin (C25._) 
9540/3 periferal sinir kılıfı “sheath” 
8005/3 saydam hücreli “clear cell” tip 
8000/3 sınıflandırılamayan “unclassifed” 
8000/9 sınıflandırılamayan, primer ya da 

metastatik olduğu belirsiz 

9740/3 mast hücreli, malign 
9740/1 mast hücreli, NOS 
9363/0 melanotik nöroektodermal 
8247/3 Merkel hücreli (C44._) 
8800/3 mezenkimal, malign 
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8990/1 mezenkimal, mikst 
8951/3 mezodermal mikst 
9110/1 mesonefrik, NOS 
8000/6 metastatik 

 
Mikst 

8940/0 NOS 
8154/3 endokrin ve ekzokrin, malign 

pankreatik (C25._) 
8154/3 ekzokrin ve pankreatik 

endokrin, malign (C25._) 
9085/3 germ gücreli 
8940/3 malign, NOS 
8990/1 mezenkimal 
8951/3 mezodermal 
8940/3 tükrük bezi “salivary gland” tip, 

malign (C07._, C08._) 
8940/0 tükrük bezi “salivary gland” tip, 

NOS (C07._, C08._) 

8982/0 miyoepitelyal 

Miyofibroblastik 
8825/1 NOS 
8827/1 konjenital“doğumsal”peribronşiyal 
8825/1 inflematuvar 
8827/1 peribronşiyal (C34._) 

 
Müsinöz 

8472/1 NOS, düşük malignite potensiyeli 
(C56.9) 

8472/1 atipik proliferatif (C56.9) 
8472/1 kistik, sınır malignite (C56.9) 
8470/0 kistik, orta “moderate” displazi 

içeren (C25._) 
8473/1 papiller, düşük malignite 

potensiyeli (C56.9) 
 

8453/0 müsinöz-papiller, intraduktal, orta 
derece “moderate” displazi içeren 
(C25._) 

8243/3 mukokarsinoid 
8430/1 mukoepidermoid [obs] 
8950/3 Mullerian mikst (C54._) 

 
9540/3 sinir kılıfı “sheath”, malign periferik 
9561/3 sinir kılıfı “sheath”, malign periferik, 

rabdomiyoblastik diferansiyayon 
içeren “malign Triton tümörü” 

Nöroektodermal 
9364/3 NOS 
9473/3 sentral primitif, NOS (C71._) 

“Central” “primitif nöroektodermal 
tümör” 
“PNET”, “Supratentorial PNET, 
CPNET” 

9363/0 melanotik 
9364/3 periferik 
9473/3 primitif, NOS 

8240/3 nöroendokrin, derece 1 
8249/3 nöroendokrin, derece 2   
9413/0 nöroepitelyal, disembriyoplastik 
9520/3 nörojenik, olfaktör 
8350/3 nonenkapsüler skleroze (C73.9) 
8150/3 nonfonksyone pankreatik endokrin 

(C25._) 
9065/3 nonseminomatöz germ hücreli (C62._) 

Odontojenik 
9270/1 NOS (C41._) 
9300/0 adenomatoid (C41._) 
9270/0 benign (C41._) 
9270/3 malign (C41._) 
9340/0 kalsifiye epitelyal (C41._) 
9341/1 saydan “clear” hücreli (C41._) 
9302/0 gölge “ghost” hücreli (C41._) 
9312/0 skuamöz (C41._) 

9520/3 olfaktör nörojenik 
8842/0 ossifiye fibromiksoid 
8967/0 ossifiye renal (C64.9) 
8590/1 ovariyan stromal (C56.9) 
8936/1 “pacemaker” hücreli, gastrointestinal 

“GIST” 
9507/0 “Pacinian” Pacini “Pacini tümörü” 

“Pacinian neurofibroma” “pacinian neuroma” 
9395/3 pineal bölgenin, papiller 

Pankreatik 
Endokrin 

8150/1 NOS (C25._) 
8150/0 benign (C25._) 
8150/3 malign (C25._) 
8150/3 non-fonksiyone (C25._) 

8154/3 mikst endokrin ve ekzokrin, 
malign (C25._) 

8152/1 peptid ve pankreatik peptid- 
benzeri peptid, terminal tirozin amid 
üreten tümör de 

8152/1 peptid-benzeri peptid, terminal 
tirozin amid üreten tümör de, 
pankreatik peptid ve 

Papiller 
8452/1 kistik (C25._) 
9509/1 gliyonöronal 
8503/2 intrakistik, yüksek derece 

displazi içeren(C23.9) 
8503/2 intrakistik, yüksek derece 

intraepitelyal neoplazm içeren (C23.9) 
8503/2 intraduktal, yüksek derece 

displazi içeren 
8503/2 intraduktal, yüksek derece 

intraepitelyal neoplazm içeren 
8473/1 müsinöz, düşük malignite 

potansiyeli (C56.9) 
9395/3 pineal bölge 
8462/1 seröz, atipik proliferatif (C56.9) 
8462/1 seröz, düşük malignite potansiyeli 

(C56.9) 
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Papiller-müsinöz intraduktal 
8453/0 düşük derece displazi içeren (C25._) 
8453/0 intermediyer displazi içeren (C25._) 
8453/0 orta derece “moderate” displazi 

içeren (C25._) 
 

9362/3 parenkimal, pineal, intermediyer 
diferansiyasyon (C75.3) 

8152/1 peptid-üreten, glukagon-benzeri 

Periferik 
9364/3 nöroektodermal 
9364/3 primitif nöroektodermal “PNET”, NOS 
9561/3 “nerve sheath”, malign, 

rabdomiyoblastik diferansiyasyon 
içeren 

9540/3  sinir kılıfı “nerve sheath”, malign 

“Phyllodes” fillodes 
9020/1 NOS (C50._) 
9020/0 benign (C50._) 
9020/3 malign (C50._) 
9020/1 sınır “borderline” (C50._) 

8103/0 pilar (C44._) 
9340/0 Pindborg (C41._) 

Pineal 
9395/3 bölge, papiller 
9362/3 mikst (C75.3) 
9362/3 parenkimal, intermediyer 

diferansiyasyon (C75.3) 
9362/3 transisyonel (C75.3) 

8093/3 Pinkus 
9104/1 plasental “site” trofoblastik (C58.9) 
9731/3 plazma hücreli 
8835/1 pleksiform fibrohistiyositik 
9071/3 poliveziküler vitellin 
8152/1 PP/PYY üreten 

Primitif nöroektodermal “PNET” 
9473/3 NOS 
9473/3 sentral, NOS (C71._) 
9364/3 periferik, NOS 

8082/3 Schmincke (C11._) 
8350/3 skleroze, nonenkapsüle (C73.9) 
8602/0 skleroze stromal (C56.9) 
8000/6 sekonder 
9084/3 sekonder, dermoid kist içeren 

Seröz 
8442/1 NOS, düşük malignite potansiyeli 

(C56.9) 
8442/1 atipik prolifere (C56.9) 
8462/1 papiller kistik, sınır malign (C56.9) 
8462/1 papiller, düşük malignite 

potansiyeli (C56.9) 
8463/1 yüzey papiller, sınır malignite 

(C56.9) 

Sertoli hücreli 
8640/1 NOS (C56.9) 
8642/1 büyük hücreli, kalsifye 
8641/0 lipid-zengin (C56.9) 
8641/0 lipid depolanması içeren 

 
Sertoli-Leydig hücreli 

8631/1 NOS 
8631/3 az diferanasiye 
8634/3 az diferansiye, heterolog 

elementler içeren 
8631/1 intermediyer diferansiyasyon 
8634/1 intermediyer diferansiyasyon, 

heterolog elementler içeren 
8631/0 iyi diferansiye 
8633/1 “retiform” “ağ biçiminde” “ağsı” 
8634/1  “retiform”, heterolog elementler 

içeren 
8631/3 sarkomatoid 

 
Seks kord-gonadal stromal 

8590/1 NOS 
8591/1 inkomplet diferansiye 
8592/1 mikst formlar 

 
8590/1 seks kord, NOS 
8623/1 seks kord, annüler tübüller içeren 

(C56.9) 
8152/1 
8103/0 
8452/1 
9350/1 
8967/0 
8966/0 
9759/3 
9363/0 
8963/3 
8963/3 
9508/3 
9509/1 
8806/3 

“producing” üreten, salgılayan, PP/PYY 
prolifere trikilemmal psödopapiller, 
solid (C25._)                          
Rathke kesesi “cebi” (C75.1) renal 
“böbrek”, ossifiye (C64.9) 
renomedüller interstisyel hücreli(C64.9) 
retiküler hücreli, fibroblastik    
retinal “anlage” 
rabdoid, malign 
rabdoid, NOS 
rabdoid/teratoid, atipik (C71._) 
rozet-yapan glionöronal 
yuvarlak “round” hücreli, 
dezmoplastik küçük “dezmoplastik küçük 
yuvarlak hücreli tümör” "desmoplastic small 
round cell tumor" 

9071/3 sinüs, endodermal 
8452/1 solid ve kistik (C25._) 
8156/3 somatostatin hücreli tümör, malign 
8156/1 somatostatin hücreli tümör, NOS 

 
“Spindle” iğsi 

8004/3 hücre tip, malign 
8588/3 epitelyal, timus-benzeri 

diferansiyasyon içeren 
8588/3 epitelyal, timus-benzeri element 

içeren 
 

9312/0 skuamöz odontojenik (C41._) 
8670/3 steroid hücreli, malign 
8670/0 steroid hücreli, NOS 
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Stromal 

8935/1 NOS 
8935/0 benign 
8975/1 epitelyal, kalsifiye yuvalar(C22.0) 
8975/1 kalsifye epitelyal yuvalar (C22.0) 

 
Gastrointestinal 

8936/1 NOS 
8936/0 benign 
8936/3 malign 
8936/1 malignite potansiyeli belirsiz 
8593/1 minör seks kord elementler 

içeren (C56.9) 
8602/0 skleroze (C56.9) 

 
Ter bezi “sweat gland” 

8400/3 adenokarsinom (C44._) 
8400/0 adenom (C44._) 
8400/3 karsinom (C44._) 

 
9252/0 tenosinoviyal dev hücreli tümör (C49._) 
9252/3 tenosinoviyal dev hücreli tümör, 

malign (C49._) 
9508/3 teratoid/rabdoid, atipik (C71._) 
8152/1 terminal tirozin amid üreten, 

pankreatik peptid ve pankreatik 
peptid-benzeri peptid içeren 

8590/1 testiküler stromal (C62._) 
8600/0 teka hücreli (C56.9) 
8621/1 teka hücreli-granüloza hücreli 

(C56.9) 
9362/3 transizyonel pineal (C75.3) 
8103/0 trikilemmal, prolifere 
9561/3 Triton, malign “rabdomiyoblastik 

diferansiyasyon gösteren malign PSKT” 
9105/3 trofoblastik, epitelioid 
9104/1 trofoblastik, plasental “site” (C58.9) 
-------- Tümöral kalsinozis (bkz. SNOMED) 
8200/0 turban “ekrin dermal silindiroma” (C44.4) 
8152/1 tirozin amid üreten, pankreatik 

peptid ve pankreatik peptid-benzeri 
peptid içeren terminal 

 
Sınıflandırılamayan “Unclassified” 

8000/0 benign 
8000/1 sınır “borderline” malignite 
8000/3 malign 
8000/9 malign, primer ya da metastatik 

olduğu belirsiz 
8000/1 primer ya da metastatik olduğu 

belirsiz 
 

9071/3 vitellin, polivezküler tümör” 
8561/0 Warthin “adenolenfoma” (C07._, C08._) 
8960/3 Wilms “nefroblastom” (C64.9) 
9110/1 Wolffian duktus “mezonefrik tümör” 
9071/3 yolk sak “endodermal sinüs tümörü” 
9071/3 yolk sak, hepatoid “hepatoid yolk sac 

tümör” 

8040/0 Tümörlet, benign 
8040/1 Tümörlet, NOS 

 
C63.7 Tünika vaginalis 

 
8200/0 Türban tümör “ekrin dermal silindom”(C44.4) 

 
C30.0 “Turbinate” “chonca” konka, nazal 
C30.1 Timpanik kavite “boşluk” 

 
8240/3 Tipik karsinoid 
8152/1 Tirozine amid üreten tümör, 

pankreatik peptid ve pankreatik 
peptid-benzeri peptid içeren terminal amid 
PP/PYY üreten tümör 

 
 

U 
C40.0 Ulna “dirsek kemiği” 
C49.1 Ulnar arter “arteria ulnaris” 
C47.1 Ulnar sinir “nervus ulnaris” 

 
Umbilikus “göbek” 

C44.5 NOS 
C44.5 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.4 NOS (sarkom, lipom) 
C44.5 deri “skin” 
C49.4 fibröz doku 
C49.4 konnektif bağ dokusu 
C47.4 otonom sinir sistemi 
C47.4 periferik siinir 
C49.4 yumuşak doku “soft tissue” 
C49.4 subkutanöz “derialtı” doku 

C71.2 Unkus “hook” “kepçe” “hipokampus” 
C62.0 “Undescended” inmemiş  testi 

(neoplazm bölgesi) 
 

9765/1 “Undifferentiated” önemi 
tanımlanamayan monoklonal gamopati 

9751/3 Unifokal Langerhans hücreli 
granulomatozis [obs] 

9751/3 Unifokal Langerhans hücreli 
histiyositozis [obs] 

 
C67.7 “Urachus” “alantoik kanal, kordon” 

 
Uterus 

C55.9 NOS 
C57.4 adneks, NOS 
C57.4 adneks, uterus 
C54.9 korpus 
C53.0 servikal kanal 
C53.8 servikal güdük 

Serviks 
C53.9 NOS 
C53.8 skuamokolumnar bileşke 

“junction” 
C53.9 uterus 
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C54.9 korpus uteri 
C53.0 endoservikal kanal 
C53.0 endoservikal  bez “gland” 
C53.0 endoserviks 
C54.1 endometriyal bez “gland” 
C54.1 endometriyal stroma 
C54.1 endometriyum 
C53.1 ekzoserviks 
C53.1 ekternal os “ostium” “dış ağız” 
C58.9 fötal zarlar “membranes” 
C54.3 fundus uteri 
C53.0 internal os 
C54.0 istmus uteri “uterus boynu” 

Ligament 
C57.1 ligament, geniş “broad” 
C57.3 ligament, uterus 
C57.3 ligament, uterosakral 
C57.2 ligament, yuvarlak “round” 

C54.0 aşağı uterus segmenti 
C54.2 miyometriyum 
C53.0 Naboth bezleri 
C57.3 parametriyum 
C58.9 plasenta 
C53.8 skuamokolumnar serviks bileşkesi 
C57.4 uterus adneksi 
C53.9 uterus serviksi 

8890/0 Uterus, fibroid (C55.9) 
 

Uterusun 
C55.9 NOS 
C57.4 adneksleri 
C54.0 alt segmenti 
C57.3 ligamentleri 
C53.9 serviksi 
C57.0 tüb leri 
C57.8 Utero-ovariyan 
C57.3 Uterosakral ligament 

C68.0 Utrikül utricle”, prostatik 
C69.4 Uveal traktus 
C05.2 Uvula, küçük dil, dilcik 

 
Uyluk “tigh” 

C76.5 NOS 
C44.7 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.2 NOS (sarkom, lipom) 
C49.2 adipöz doku 
C44.7 deri “skin” 
C49.2 fibröz doku 
C49.2 iskelet kas 
C49.2 kas “muscle” 
C49.2 konnektif bağ doku 
C47.2 otonom sinir sistemi 
C47.2 periferal sinir 
C49.2 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.2 tendon “kiriş” 
C49.2 tendon fasiyası “sheath” 
C49.2 yağlı “fatty” tissue 

Ü 
C71.5  Üçüncü ventrikül, koroid pleksüs 
C71.5 Üçüncü ventrikül, NOS 

 
8090/3 Ülser, rodent “bazal hücreli karsinom” 

(C44._) 
 

8158/1 Üretim yapan “producing” tümör, ACTH- 
“endokrin tümör, fonksiyone, -ACTH- 
üreten tümör” 

8152/1 Üretim yapan “producing” tümör, 
pankreatik peptid ve pankreatik 
peptide-benzeri peptid, terminal tirozin 
amid “üreten tümör” de 

8152/1 Üretim yapan “producing” tümör, 
PP/PYY 

 
Üst göz kapağı “palpebra” 

C76.4 NOS 
C44.6 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.1 NOS (sarkom, lipom) 
C49.1 adipöz doku 
C44.6 deri “skin” 
C49.1 fibröz doku 
C49.1 iskelet kası “muscle” 
C49.1 kas “muscle” 
C40.1 kısa kemik 
C40.1 kısa kemik, eklemler 
C49.1 konnektif bağ dokusu 
C77.3 lenf düğümü “node” 
C47.1 otonom sinir sistemi 
C47.1 periferik sinir 
C49.1 subkutanöz “deri altı” doku 
C49.1 tendon “kiriş” 
C49.1 tendon “kiriş” kılıfı “sheath 
C40.0 uzun kemikler 
C40.0 uzun kemikler, eklemler 
C49.1 yağlı “fatty” doku 
C49.1 yumuşak doku “soft tissue” 

 
Üst “Upper” 

C03.0 alveolar mukoza 
C03.0 alveolar “ridge” mukoza 
C03.0 alveolus 
C50.8 meme “breast” 
C03.0 jinjiva “gingiva” 
C03.0 diş eti “gum” 
C50.2 meme ¼ iç kadran 
C41.0 çene kemiği “jaw bone” 
C44.1 “lid” “kapak” “göz” “palpebra” 

 
Dudak “Lip” 

C00.0 NOS (üst dudak derisi dışında C44.0) 
C44.0 deri “skin” 
C00.0 dış “external” 
C00.3 “frenulum” 
C00.3 iç yüzey görünüm “inner aspect” 
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C00.3 mukoza 
C00.0 vermiyon sınırı “vermilion border” 

 
C34.1 lob, bronş 
C34.1 lob, akciğer 
C50.4 meme dış 1/4 kadran 
C15.3 özofagus 1/3’ü 
C39.0 solunum “respiratory” traktüsü, NOS 

 
C66.9 Üreter 
C67.6 Üreterik orifis 
C68.0 Üretra 
C68.0  Üretral bez  “Littre bezleri” 
C67.5  Üretral orifis, iç “internal” 
C57.9 Üretrovajinal bölme “septum” 
C67.9 Üriner bladder “sidik torbası” “mesane”, 

NOS (bkz. mesane) 
C68.9 Üriner sistem, NOS 

 
Ürotelyal 

8120/2 karsinom in situ (C67._) 
8120/3 karsinom, NOS (C67._) 
8130/3 karsinom, papiller (C67._) 
8130/2 karsinom, papiller, non-invaziv 

(C67._) 
8130/1 neoplazm, papiller, düşük malign 

potensiyel (C67._) 
8120/1  papillom, NOS (C67._) 

9741/1 Ürtikariya pigmentoza 

 
 

V 
 

C52.9 Vajina, forniks 
8077/2 Vaginal intraepitelyal neoplazm, 

derece III (C52._) 
C52.9 Vajinal “vault” “kubbe” 
C52.9 Vajina, NOS 
C72.5 Vagus siniri “10. kraniyal sinir” 

8077/2 VAIN III (C52._) 
C10.0 Vallekula “çukurcuk” 
C18.0 Valv, ileoçekal “ileoçekal kapak” 

 
 

Vasküler “damarsal” 
8894/0 Leiyomiyom 
-------- nevüs (bkz. SNOMED) 
-------- spider “örümceksi” (bkz. SNOMED) 

C63.1 Vas deferens 
C52.9 Vault, vaginal “vajina kubbesi” 
C49.5 Vein, iliak “vena iliaca”   
C49.9 Vein, NOS 

Vena kava 
C49.4 NOS 
C49.4 abdominal “karın” 
C49.4 inferiyor “aşağı” 
C49.3 süperiyör “yukarı” 

9122/0 Venöz hemanjiyom 

Ventral yüzey, dil “tongue” 
C02.2 NOS 
C02.2 anteriyör “ön” 
C02.2  anteriyör 2/3 

Ventrikül “karıncık” 
C71.5 NOS 
C38.0 kardiyak  “kalp” 
C71.5 serebral “beyin” 
C71.7 dördüncü “4.” , koroid pleksüs 
C71.7 dördüncü “4.”, NOS 
C71.5 lateral “yan”, koroid pleksüs 
C71.5 lateral “yan”, NOS 
C71.5 üçüncü “3.”, koroid pleksüs 
C71.5 üçüncü “3.”, NOS 
C32.1 Ventriküler band, larinks 

“Vermilion” sınırı 
C00.2 dudak “lip”, NOS 
C00.1 alt dudak “lower lip” 
C00.0 üst dudak “upper lip” 

C71.6 Vermis, serebellum “beyincik” 
Verruka “verruca” 

-------- NOS (bkz. SNOMED) 
-------- plana “düz” (bkz. SNOMED) 
-------- seboreik (bkz. SNOMED) 
--------  vulgaris (bkz. SNOMED) 

Verriköz “verrucous” 
8051/3 karsinom, epidermoid 
8051/3 karsinom, NOS 
8051/3 karsinom, skuamöz hücreli 
9142/0 keratotik hemanjiyom 
8051/0 papillom 

 
C41.2 Vertebra 
C41.2 Vertebral kolumna 

(sakrum ve koksiks C41.4) 
C63.7 Vezikül, seminal “veziküla seminalis” 
C57.9 Vezikoservikal doku 
C57.9 Vezikovajinal bölme “septum” 
8263/0 Villoglandüler adenom 
-------- Villonoduler pigmente sinovitis 

(bkz. SNOMED) 
 

Villöz 
8262/3 adenokarsinom 
8261/3 adenom da, adenokarsinom  
8261/2 adenoma da, adenokarsinom in situ 
8261/0 adenom, NOS 
8261/0 papillom 
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8077/2 VIN III (C51._) “vulvar intraepitelyal 
neoplazm” 

8155/3 Vipoma, malign 
8155/1 Vipoma, NOS 

C38.4 Visseral plevra 

9071/3 Vitellin tümör, poliveziküler 
 

Vokal kord “ses teli” 
C32.0 NOS 
C32.0 gerçek “true” 
C32.1 yalancı “false” 

-------- Von Recklinghausen hastalığı, kemik 
(bkz. SNOMED) 

9540/1 Von Recklinghausen hastalığı 
(kemik dışında) 

C51.9 Vulva, NOS 
C51.9 Vulva, deri “skin” 

8077/2 Vulvar intraepitelyal neoplazm, 
derece III (C51._) “VIN III” 

 
 
 
 

W 
 

9761/3 Waldenstrom makroglobülinemi (C42.0) 
(bk. 9671/3) 

 
C14.2 Waldeyer halkası “ring” 

 
-------- Walthard kalıntısı “rest”(bkz. SNOMED) 
8561/0 Warthin tümörü “adenolenfoma” 

(C07._, C08._) 
8051/3 “Warty” “wart” “siğil” benzeri karsinom 

 
“Water-clear cell” “saydam hücreli” 

8322/3 adenokarsinom (C75.0) 
8322/0 adenom (C75.0) 
8322/3 karsinom (C75.0) 

 
C08.0 Wharton duktusu 

 
8960/3 Wilms tümörü (C64.9) 

 
C25.3 Wirsung duktusu 
C57.7 Wolffian body 
C57.7 Wolffian duktus 

 
Wolffian duktus 

9110/0 adenom 
9110/3 karsinom 
9110/1 tümör 

X 
 

9424/3 Ksantoastrositom, pleomorfik (C71._) 
8830/0 Ksantofibrom 
-------- Ksantogranülom, jüvenil (bkz. SNOMED) 
-------- Ksantogranülom, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- Ksantom, NOS (bkz. SNOMED) 
-------- Kseroderma pigmentozum (bkz.SNOMED) 

 
 
 
 

Y 
 

Yağ “fat” 
8880/0 hücre, lipom, fötal “fötal yağ hücreli 

lipom” 
-------- nekroz “yağ nekrozu”(bkz.SNOMED) 
8880/0 tümör, kahverengi “kahverengi yağ 

tümörü” 
 

Yağlı “fatty” doku 
C49.9 NOS 
C49.4 abdominal duvar 
C49.3 aksilla 
C49.1 antekübital “dirsek iç yüz” alan 
C49.2 ayak 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 
C49.0 baş, kafa “head” 
C49.0 boyun “neck” 
C49.0 boyun “cervical” bölge 
C49.2 diz “knee” 
C49.1 el 
C49.5 gluteal bölge “buttock” 
C49.3 göğüs duvarı “chest wall” 
C49.6 gövde “trunk”, NOS 
C49.3 infraklaviküler bölge 

“köprücük kemiği altı” 
C49.5 inguinal “kasık” bölge 
C49.2 kalça “hip” 
C49.5 kasık “groin” 
C49.1 kol 
C49.1 omuz 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.2 popliteal alan 
C49.0 saçlı deri, kafa derisi “scalp” 
C49.5 sakrokoksigeal bölge 
C49.6 sırt 
C49.0 supraklaviküler bölge 

“köprücük kemiği üstü” 
C49.0 şakak “temple” 
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C49.2 uyluk “thigh” 
C49.6 yan, böğür “flank” 
C49.0 yanak “cheek 
C49.0  yüz “face” 

 
Yanak 

C76.0 NOS 
C44.3 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarkom, lipom) 
C49.0 adipöz doku 
C44.3 deri 
C44.3 eksternal, dış yüz 
C49.0 fibröz doku 
C06.0 internal, iç 
C49.0 konnektif bağ ve destek doku 
C49.0 subkutanöz “derialtı” doku 
C49.0 yağlı doku “fatty tissue” 
C49.0 yumuşak doku “soft tissue” 

 
9071/3 Yolk sak tümör 
9071/3 Yolk sak tümör, hepatoid 
8042/3 Yulaf hücreli “oat cell” karsinom(C34._) 

 
Yumuşak damak “soft palate” 

C05.1 NOS (nazofaringeal yüzey dışında 
C11.3) 

C11.3 nazofaringeal yüzey 
C05.8  ve sağ damak, “junction” bileşke 

 
“Yumuşak doku” “soft parts” 

9251/3 dev “giant” hücreli tümör, malign 
9251/1 dev “giant” hücreli tümör, NOS 
9044/3 melanoma, malign (C49._) 

 
9581/3 Yumuşak doku “soft part” sarkom, 

alveoler 
 

Yumuşak doku “soft tissue” 
(morfoloji) 

9571/0 perinörioma 
8800/3 sarkom 
8850/1 süperfisyel, iyi diferansiye 

liposarkom 
8800/0 tümör, benign 
8800/0 yumuşak doku, benign 
8800/3 yumuşak doku, malign 
8800/3  tümör, malign 

 
Yumuşak doku “soft tissue” 
(topografi) 

C49.9 NOS 
C49.4 abdomen “karın” 
C49.4 abdominal “karın” duvar 
C49.0 alın “forehead” 
C49.2 ayak “foot” 
C49.2 ayak bileği “ankle” 
C44.7 ayak tabanı “sole of foot” 
C49.2 bacak “leg” 
C49.2 baldır “calf” 

C49.0 baş, kafa “head” 
C49.2 başparmak, ayak “toe” 
C49.1 başparmak, el “thumb” 
C49.0 boyun “cervical” bölge 
C49.0 boyun “neck” 
C49.6 böğür, yan, kanat “flank” 
C49.0 çene “chin” 
C49.1 dirsek “elbow” 
C49.1 dirsek iç yüzü “antecubital space” 
C49.1 el bileği “wrist” 
C49.1 el “hand” 
C49.6 gövde, vücut “trunk”, NOS 
C49.5 gluteal bölge 
C49.3 göğüs “chest” 
C49.3 göğüs duvarı “chest Wall” 
C49.3 infraklaviküler bölge 
C49.5 inguinal “kasık” bölge 
C49.5 kalça, gluteal “buttock” 
C49.2 kalça “hip” 
C49.5 kasık “groin” 
C49.1 kol “arm” 
C49.3 koltuk altı “axilla” 
C49.1 omuz “shoulder” 
C69.6 orbit 
C49.1 önkol “forearm” 
C49.1 parmak “finger” 
C49.5 perine “perineum” 
C49.2 popliteal alan, dizardı alan 
C49.0 pterigoid çukur “fossa”, NOS 
C49.5 sakrokoksigeal bölge 
C49.0 skalp “saçlı deri” 
C49.3 skapular bölge 
C49.6 sırt “back” 
C49.0 supraklaviküler bölge 
C49.0 şakak “temple” 
C49.2 topuk “heel” 
C49.3 toraks duvarı “thoracic wall” 
C49.4 umbilikus “göbek” 
C49.2 uyluk “thigh” 
C49.0 yanak “cheek” 
C49.0 yüz “face” 

 
Yuvarlak hücre “round cell” 

8041/3 karsinom 
8853/3 liposarkom 
9185/3 osteosarkom (C40._, C41._) 
8803/3 sarkom 
8806/3 tümör, dezmoplastik, küçük 

“desmoplastic small round cell 
tümör” 

 
C57.2 Yuvarlak “round” ligament 

 
Yüz “face” “facial” 

C76.0 NOS 
C44.3 NOS (karsinom, melanom, nevüs) 
C49.0 NOS (sarcoma, lipoma) 
C49.0 adipöz “yağlı” doku 
C44.3 deri “yüz” 
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C49.0 derialtı doku “subkutanöz doku” 
C49.0 fibröz doku 
C49.0 iskelet kası 
C77.0 lenf düğümü “yüz lenf düğümleri” 
C77.0 lenf düğümü 
C49.0 kas 
C41.0 kemik “yüz kemikleri” 
C41.0 kemik (mandible C41.1 dışında) 
C49.0 konnektif bağ dokusu 
C72.5 sinir “fasiyal sinir” 
C49.0 yağlı doku 
C49.0 yumuşak doku 

 
C32.1 Yalancı kord “false cord” 
C32.1 Yalancı vokal kord “false vocal cord” 

 
Yüzey “surface” 

9194/3 osteosarkom, yüksek derece 
(C40._,C41._) 

8461/3 papiller karsinom, seröz (C56.9) 
8463/1 papiller tümör, seröz yüzey, 

sınır “borderline” malignite (C56.9) 
8461/0 papillom, seröz (C56.9) 

 
 
 

Z 
 

8490/3 Zayıf “poorly” koheziv karsinom 
 

Zincir hastalığı 
9762/3 NOS, ağır 
9762/3 alfa(a) ağır 
9762/3 gama (g) ağır 
9762/3 mu (µ) ağır 

 
C41.0 Zigomatik kemik    
C21.2 Zon “bölge”, kloakojenik 
C02.8 Zon “bölge”, dil bileşkesi 
C75.5 Zuckerkandl organı 
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Ek 1. ICD-O, 3. baskı yeni kodlar 
(Aşağıdaki  4-basamak  morfoloji  kodları,  ICD-O  2. 
baskıda yoktur.) 
Önünde sayısal numara olmayan terim, önceki 
kodun sinonimidir. 

 

 
8005/0   Saydam hücreli “clear cell” tümör, NOS 
8005/3   Malign tümör, saydam hücreli “clear cell” tip 
8013/3   Büyük hücreli “large cell” nöroendokrin 

karsinom 
8014/3   Büyük hücreli “large cell” karsinom, rabdoid 

fenotip içeren 
8015/3   “Glassy cell” camsı hücreli karsinom 
8035/3   Osteoklast benzeri dev hücreli karsinom 

Bronş ve akciğer (34._) 
8046/3   Küçük hücre dışı “non-small cell” karsinom 

(34.-) 
8078/3   Skuamöz hücreli karsinom, boynuz “horn” 

“formasyonu” “yapısı” içeren 
8083/3   Bazoloid skuamöz hücreli karsinom  
8084/3   Skuamöz hücreli karsinom, saydam hücreli 

“clear cell” tip 
Deri (C44._) 

8097/3   Bazal hücreli karsinom, nodüler (C44.-) 
Bazal hücreli karsinom, mikronodüler (C44.-) 

 
8103/0   Pilar tümör (C44.-) 

Prolifere trikilemmal kist 
Prolifere trikilemmal tümör 
Serviks (53._) 

8098/0   Adenoid bazal karsinom (C53.-) 
Mesane (C67._) 

8131/3   Değişici epitel “tansizyonel” hücreli 
karsinom, mikropapiller (C67.-) 

8148/2   Glandüler intraepitelyal neoplazm, derece III 
Prostat (C61.9) 
Prostat intraepitelyal neoplazm, derece III 
(C61.9) 
PIN (C61.9) 

8149/0   Kanalikuler adenom 
8156/1   Somatostatinoma, NOS 

Somatostatin hücreli tümör, NOS 
8156/3   Somatostatinoma, malign 

Somatostatin hücreli tümör, malign 
8157/1   Enteroglukagonoma, NOS 8157/3   
Enteroglukagonoma, malign 

Karaciğer (22.-) 
8172/3   Hepatosellüler karsinom, skiröz (C22.0) 

Skleroze hepatik “karaciğer” karsinom 
(C22.0) 

8173/3   Hepatosellüler karsinom, iğsi hücreli 
“spindle cell” varyant (C22.0) 
Hepatosellüler karsinom, sarkomatoid 
(C22.0) 

 

 
8174/3   Hepatosellüler karsinom, saydam hücreli 

“clear cell” tip (C22.0) 
8175/3 Hepatosellüler karsinom, pleomorfik tip (C22.0) 

Meme (C50._) 
8204/0   Laktasyon adenomu (C50.._) 
8212/0   Yassı “flat” adenom 

Kolon (C18._) 
8213/0   “Serrated” adenom (C18) 

Mikst, adenomatöz ve hiperplastik polip (C18.._) 

Mide (C16._) 
8214/0   Pariyetal hücreli adenom (C16._) 

Pariyetal hücreli adenokarsinom (C16._) 

Anüs ve anal kanal (C21._) 
8215/3   Anal bez adenokarsinomu (C21.1) 

Anal duktus adenokarsinomu (C21.1) 
8242/1 Enterokromaffin benzeri hücreli karsinoid, NOS 

ECL “enterochromaffin-like” hücreli 
karsinoid, NOS 

8242/3   Enterokromaffin benzeri hücreli karsinoid, malign 
ECL “enterochromaffin-like” hücreli 
karsinoid, malign 

8249/3   Atipik karsinoid tümör 
Bronş ve akciğer (C34._) 

8252/3   Bronkiyolo-alveoler karsinoom, non-müsinöz,(C34.-) 

Bronkiyolo-alveoler karsinom, Clara hücreli 
(C34._) 
Bronkiyolo-alveoler karsinom, tip II pnömosit 
(C34._) 

8253/3   Bronkiyolo-alveoler karsinom, goblet 
“kadeh” hücreli tip (C34._) 

8254/3   Bronkiyolo-alveoler karsinom, mikst müsinöz 
ve non-müsinöz (C34._) 
Bronkiyolo-alveoler karsinom, Clara hücreli 
ve goblet “kadeh” hücreli tip (C34._) 
Bronkiyolo-alveoler karsinom, tip II pnömosit 
ve goblet “kadeh” hücreli tip (34._) Bronkiyolo-
alveoler karsinom, belirsiz tip (C34._) 

8255/3   Adenokarsinom, mikst subtip içeren 
Adenokarsinom, diğer karsinom tipleriyle 
kombine 

8264/0   Papillomatozis, glandüler 
Biliyer papillomatozis (C22.1, C24.0) (İntra 
hepatik ve ekstra hepatik safra yolları) 
Hipofiz “pituitar bez” (75.1) 

8272/0   Pituitar “hipofiz” adenom, NOS (C75.1) 
8272/3   Pituitar “hipofiz” karsinom, NOS (C75.1) 

Böbrek (64.9) 
8316/3   Renal hücreli karsinom, kist ilişkili (C64.9) 
8317/3   Kromofob hücreli renal hücreli karsinom (C64.9) 

Kromofob hücreli renal karsinom (C64.9) 
8318/3   Renal hücreli karsinom, sarkomatoid (C64.9) 

Kod Terim 

Kod Terim 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

220 221 

Ek 1. ICD-O, 3. baskı yeni kodlar 

Kod Terim Kod Terim 

	

	

8587/0   Ektopik hamartomatöz timoma 
8588/3   İğsi “spindle” epitelyal tümör, timus-benzeri 

element içeren 
İğsi “spindle” epitelyal tümör, timus-benzeri 
diferensiyasyon içeren 
SETTLE “Spindle epithelial tumor with 
thymus-like differentiation” 

Timus-benzeri diferansiyasyon içeren 
karsinom 
CASTLE “Carcinoma showing thymus-like 
differantiation” 

8591/1   Seks kord-gonadal stromal tümör, 
inkomplet differansiye 

8592/1   Seks kord-gonadal stromal tümör mikst 
formlar 

Ovaryum (C56.9) 
8593/1   Stromal tümör, minör seks kord elementler 

içeren (C56.9) 

8633/1   Sertoli-Leydig hücreli tümör, retiform 
8634/1   Sertoli-Leydig hücreli tümör, intermediyer 

differansiye, heterojen elementler içeren 
Sertoli-Leydig hücreli tümör, retiform, 
heterojen elementler içeren 

8634/3   Sertoli-Leydig hücreli tümör, az diferansiye, 
heterojen elementler içeren 

8642/1   Büyük hücreli kalsifiye Sertoli hücreli tümör 

Meninksler (C70.9) 
8728/0   Diffüz melanositoz (C70.9) 
8728/1   Meningeal melanositom (C70.9) 
8728/3   Meningeal melanomatoz (C70.9) 

8746/3   Mukozal lentijinöz melanom 
8762/1   Doğumsal”konjenital” nevüste proliferatif 

dermal lezyon (C44._) 
8805/3   Andiferansiye sarkom 
8806/3   Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör 
8815/0   Soliter fiböz tümör 

Lokalize fibröz tümör 
8815/3   Soliter fibröz tümör, malign 
8825/0   Miyofibroblastom 
8825/1   Miyofibroblastik tümör, NOS 

“Inflammatuvar” miyofibroblastik tümör 
8826/0   Anjiyomiyofibroblastom 

Bronş ve akciğer (C34._) 
8827/1   Miyofibroblastik tümör, peribronşiyal 

(C34._) 
Doğumsal “konjenital peribronşiyal 
miyofibroblastik tümör (C34._) 

8831/0   Derin histiyositom 
Jüvenil histiyositom 
Retikülohistiyositom 

8834/1   Dev hücreli “giant cell” fibroblastom 
8835/1   Pleksiform fibrohistiyositik tümör 
8836/1   Anjiomatoid fibröz histiyositom 

8842/0   Ossifiye fibromiksoid tümör 
8862/0   Kondroid lipom 
8898/1   Metastaz yapmış leiyomiyom 

Vulva (C51.9) Vagina (C52.9) 
8905/0   Genital rabdomiyom (C51._, C52.9) 

8912/3   İğsi “spindle” hücreli rabdomiyosarkom 
8921/3   Rabdomiyosarkom, gangliyonik 

differansiyasyon içeren 
Ektomezenkimom 

8934/3   Karsinofibrom   
8935/1   Stromal tümör, NOS 
8935/3   Stromal sarkom, NOS 
8936/0   Gastrointestinal stromal tümör, benign 

GIST, benign 
8936/1   Gastrointestinal stromal tümör, NOS 

GIST, NOS 
Gastrointestinal stromal tümör, malignite 
potensiyeli belirsiz 
Gastrointestinal otonom sinir tümörü 
GANT 
Gastrointestinal “pacemaker” hücreli tümör 

8936/3   Gastrointestinal stromal sarkom 
Gastrointestinal stromal tümör, malign 
GIST, malign 

 
Böbrek (C.64.9) 

8959/0   Benign kistik nefroma (C64.9) 
8959/1   Kistik parsiyel differansiye nefroblastom 

(C64.9) 
8959/3   Malign kistik nefroma (C64.9) 

Malign multiloküler kistik nefroma (C64.9) 
8965/0   Nefrojenik adenofibroma (C64.9) 8966/0   
Renomedüller interstisyel hücreli tümör 

(C64.9) 
Renomedüller fibrom (C64.9) 

8967/0   Ossifiye renal tümör (C64.9) 

8973/3   Plöropulmoner blastom 
8974/1   Siyaloblastom 
8983/0   Adenomiyoepitelyoma (C50._)  
9065/3   Germ hücreli tümör, nonseminomatöz 

(C62._) 
9105/3   Trophoblastik tümör, epitelioid 
9135/1   Endovasküler papiller anjiyoendotelyoma 

Dabska tümörü (1969, Maria Dabska) 
9136/1   İğsi “spindle”hücreli hemanjiyoendotelyoma 

İğsi “spindle” hücrelil anjiyoendotelyoma 
 

Kemik, eklem, eklem kıkırdağı (C40._, C41._) 
9186/3   Sentral osteosarkom (C40._, C41._) 

Konvensiyonel sentral osteosarkom (C40._, 
C41._) 
Medüller osteosarkom (C40._, C41._) 

9187/3   Intraossöz iyi differansiye osteosarkom 
(C40._, C41._) 

Ek 1. ICD-O, 3. baskı yeni kodlar 
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Renal hücreli karsinom, iğsi“spindle” hücreli 
(C64.9) 

8319/3   Toplama kanalı “collecting duct” karsinomu 
(C64.9) 
Bellini duktusu karsinomu (C64.9) 
Renal karsinom, toplama “collecting” kanalı 
tipi (C64.9) 

8325/0   Metanefrik adenom (C64.9) 
Tiroid (73.9) 

8335/3   Folliküler karsinom, minimal invaziv (C73.9) 
Folliküler karsinom, enkapsüle (C73.9) 

8336/0   Hiyalinize trabeküler adenom (C73.9) 
8337/3   İnsular karsinom (C73.9) 
8341/3   Papiller mikrokarsinom (C73.9) 
8342/3   Papiller karsinom, oksifilik (C73.9) 
8343/3   Papiller karsinom, enkapsüle “Lindsay 

tümörü” (C73.9) 
8344/3   Papiller karsinom, kolumnar hücreli (C73.9) 

Papiller karsinom, uzun hücreli “tall cell” (C73.9) 
8346/3   Mikst medüller-folliküler karsinom (C73.9) 
8347/3   Mikst medüller-papiller karsinom (C73.9) 
8382/3   Endometriyoid adenokarsinom, sekretuvar 

varyant 
8383/3   Endometriyoid adenokarsinom, siliya 

hücreli varyant 
8384/3   Adenokarsinom, endoservikal tip 

Deri (C44._) 
8391/0   Folliküler fibrom (C44._) 

Trikodiskoma (C44._) 
Fibrofolliküloma (C44._) 
Perifolliküler fibroma (C44._) 

8392/0   Siringofibroadenoma (C44._) 
8409/3   Ekrin poroma, malign 

Porokarsinom (C44._) 
8413/3   Ekrin adenokarsinom (C44._) 

Ovaryum (C56.9) 
8443/0   Saydam hücreli “clear cell” kistadenom (C56.9) 
8444/1   Saydam hücreli “clear cell” kistik tümör, 

sınır malignite (56.9) 
Atipik prolifere saydam hücreli “clear cell” 
tümör (C56..9) 
Pankreas (C25._) 

8453/0   İntraduktal papiller-müsinöz adenom(C25._) 
8453/1   İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta 

derece displazi içeren (C25._) 
8453/2   İntraduktal papiller-müsinöz karsinom, non- 

invaziiv (C25._) 
8453/3   İntraduktal papiller-müsinöz karsinom, 

invaziv (C25._) 
Kalp (C38.0) 

8454/0   Atriyo-ventriküler düğümün kistik tümörü (C38.0) 

Ovaryum (C56.9) 
8463/1   Seröz yüzey papiller tümörü, sınır malignite 

(C56.9) 
8482/3   Müsinöz adenokrsinom, endoservikal tip 

Meme (C50._) 
8507/2   İntraduktal mikropapiller karsinom (C50._) 

Duktal karsinom in situ, mikropapiller (C50._) 
İntraduktal karsinom, klinging (C50._) 

8508/3   Kistik hipersekretuvar karsinom (C50._) 
8513/3   Atipik medüller karsinom (C50._) 
8514/3   Duktal karsinom, dezmoplastik tip 
8523/3   İnvaziv duktal karsinom, diğer tip 

karsinomlarla mikst ( C50._) 
İnvaziv duktal ve kribriform karsinom (C50._) 
İnvaziv duktal ve müsinöz karsinom (C50._) 
İnvaziv duktal ve tübüler karsinom (C50._) 
İnvaziv duktal ve kolloid karsinom (C50._) 

8524/3   İnvaziv lobüler mikst diğer tip karsinomlarla 
mikst (C50._) 

8525/3   Polimorfik düşük derece adenokarsinom 
Terminal duktus adenokarsinomu 

8551/3   Asiner hücreli kist adenokarsinomu 
8574/3   Adenokarsinom, nöroendokrin 

diferansiyasyon içeren 
Nöroendokrin diferansiyasyon içeren karsinom 

8575/3   Metaplastik karsinom, NOS 
8576/3   Hepatoid adenokarsinom 

Hepatoid karsinom 
Timus (C37.9) 

8581/1   Timoma tip A, NOS (C37.9) 
Timoma, iğsi hücreli “spindle cell”, NOS (C37.9) 
Timoma, medüller, NOS (C37.9) 

8581/3   Timoma, tip A, malign (C37.9) 
Timoma, iğsi hücreli “spindle cell”, malign (C37.9) 
Timoma, medüller, malign (C37.9) 

8582/1   Timoma, tip AB, NOS (C37.9) 
Timoma, mikst tip, NOS (C37.9) 

8582/3   Timoma, tip AB, malign (C37.9) 
Timoma, mikst tip, malign (C37.9) 

8583/1   Timoma, tip B1, NOS (C37.9) 
Timoma, lenfosit-zengin, NOS (C37.9) 
Timoma, lenfositik, NOS (C37.9) 
Timoma, kortikal baskın, NOS (C37.9) 
Timoma, organoid, NOS (C37.9) 

8583/3  Timoma, tip B1, malign (C37.9) 
Timoma, lenfosit-zengin, malign (C37.9) 
Timoma, lenfositik, malign (C37.9) 
Timoma, kortikal baskın, malign (C37.9) 
Timoma, organoid, malign (C37.9) 

8584/1   Timoma, tip B2, NOS (C37.9) 
Timoma, kortikal, NOS (C37.9) 

8584/3   Timoma, tip B2, malign (C37.9) 
Timom, kortikal, malign (C37.9) 

8585/1   Timoma, tip B3, NOS (C37.9) 
Timoma, epitelyal, NOS (C37.9) 
Timoma, atipik, NOS (C37.9) 

8585/3   Timoma, tip B3, malign (C37.9) 
Timoma, epitelyal, malign (C37.9) 
Timoma, atipik, malign (C37.9) 
İyi diferansiye timik karsinom (C37.9) 

8586/3   Timoma, tip C (C37.9) 
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8587/0   Ektopik hamartomatöz timoma 
8588/3   İğsi “spindle” epitelyal tümör, timus-benzeri 

element içeren 
İğsi “spindle” epitelyal tümör, timus-benzeri 
diferensiyasyon içeren 
SETTLE “Spindle epithelial tumor with 
thymus-like differentiation” 

Timus-benzeri diferansiyasyon içeren 
karsinom 
CASTLE “Carcinoma showing thymus-like 
differantiation” 

8591/1   Seks kord-gonadal stromal tümör, 
inkomplet differansiye 

8592/1   Seks kord-gonadal stromal tümör mikst 
formlar 

Ovaryum (C56.9) 
8593/1   Stromal tümör, minör seks kord elementler 

içeren (C56.9) 

8633/1   Sertoli-Leydig hücreli tümör, retiform 
8634/1   Sertoli-Leydig hücreli tümör, intermediyer 

differansiye, heterojen elementler içeren 
Sertoli-Leydig hücreli tümör, retiform, 
heterojen elementler içeren 

8634/3   Sertoli-Leydig hücreli tümör, az diferansiye, 
heterojen elementler içeren 

8642/1   Büyük hücreli kalsifiye Sertoli hücreli tümör 

Meninksler (C70.9) 
8728/0   Diffüz melanositoz (C70.9) 
8728/1   Meningeal melanositom (C70.9) 
8728/3   Meningeal melanomatoz (C70.9) 

8746/3   Mukozal lentijinöz melanom 
8762/1   Doğumsal”konjenital” nevüste proliferatif 

dermal lezyon (C44._) 
8805/3   Andiferansiye sarkom 
8806/3   Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör 
8815/0   Soliter fiböz tümör 

Lokalize fibröz tümör 
8815/3   Soliter fibröz tümör, malign 
8825/0   Miyofibroblastom 
8825/1   Miyofibroblastik tümör, NOS 

“Inflammatuvar” miyofibroblastik tümör 
8826/0   Anjiyomiyofibroblastom 

Bronş ve akciğer (C34._) 
8827/1   Miyofibroblastik tümör, peribronşiyal 

(C34._) 
Doğumsal “konjenital peribronşiyal 
miyofibroblastik tümör (C34._) 

8831/0   Derin histiyositom 
Jüvenil histiyositom 
Retikülohistiyositom 

8834/1   Dev hücreli “giant cell” fibroblastom 
8835/1   Pleksiform fibrohistiyositik tümör 
8836/1   Anjiomatoid fibröz histiyositom 

8842/0   Ossifiye fibromiksoid tümör 
8862/0   Kondroid lipom 
8898/1   Metastaz yapmış leiyomiyom 

Vulva (C51.9) Vagina (C52.9) 
8905/0   Genital rabdomiyom (C51._, C52.9) 

8912/3   İğsi “spindle” hücreli rabdomiyosarkom 
8921/3   Rabdomiyosarkom, gangliyonik 

differansiyasyon içeren 
Ektomezenkimom 

8934/3   Karsinofibrom   
8935/1   Stromal tümör, NOS 
8935/3   Stromal sarkom, NOS 
8936/0   Gastrointestinal stromal tümör, benign 

GIST, benign 
8936/1   Gastrointestinal stromal tümör, NOS 

GIST, NOS 
Gastrointestinal stromal tümör, malignite 
potensiyeli belirsiz 
Gastrointestinal otonom sinir tümörü 
GANT 
Gastrointestinal “pacemaker” hücreli tümör 

8936/3   Gastrointestinal stromal sarkom 
Gastrointestinal stromal tümör, malign 
GIST, malign 

 
Böbrek (C.64.9) 

8959/0   Benign kistik nefroma (C64.9) 
8959/1   Kistik parsiyel differansiye nefroblastom 

(C64.9) 
8959/3   Malign kistik nefroma (C64.9) 

Malign multiloküler kistik nefroma (C64.9) 
8965/0   Nefrojenik adenofibroma (C64.9)  
8966/0   Renomedüller interstisyel hücreli tümör 

(C64.9) 
Renomedüller fibrom (C64.9) 

8967/0   Ossifiye renal tümör (C64.9) 

8973/3   Plöropulmoner blastom 
8974/1   Siyaloblastom 
8983/0   Adenomiyoepitelyoma (C50._)  
9065/3   Germ hücreli tümör, nonseminomatöz 

(C62._) 
9105/3   Trophoblastik tümör, epitelioid 
9135/1   Endovasküler papiller anjiyoendotelyoma 

Dabska tümörü (1969, Maria Dabska) 
9136/1   İğsi “spindle”hücreli hemanjiyoendotelyoma 

İğsi “spindle” hücrelil anjiyoendotelyoma 
 

Kemik, eklem, eklem kıkırdağı (C40._, C41._) 
9186/3   Sentral osteosarkom (C40._, C41._) 

Konvensiyonel sentral osteosarkom (C40._, 
C41._) 
Medüller osteosarkom (C40._, C41._) 

9187/3   Intraossöz iyi differansiye osteosarkom 
(C40._, C41._) 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

222 222 

Ek 1. ICD-O, 3. baskı yeni kodlar 

Kod Terim Kod Terim 

 

 

Intraossöz düşük derece osteosarkom 
(C40._, C41._) 

9193/3   Periosteal osteosarkom (C40._, C41._) 
9194/3   Yüksek derece yüzeysel osteosarkom 

“High grade surface osteosarcoma” (C40._, C41._) 
9195/3   Intrakortikal osteosarkom (C40._, C41._) 
9242/3   “Clear cell” saydam hücreli kondrosarkom 

(C40._, C41._) 
9243/3   Dedifferansiye kondrosarkom (C40._, C41._) 

 
Bağ dokusu (C49._) 

9252/0   Tenosinoviyal dev hücreli tümör (C49._) 
Fibröz histiyositom, tendon kılıflarının 
(C49._) 
Tendon kılıfları dev hücreli tümörü (C49._) 

9252/3   Malign tenosinoviyal dev hücreli tümör 
(C49._) 
Tendon kılıfları dev hücreli malign tümörü 
(C49._) 

9341/1   Saydam hücreli “clear cell” odontojenik tümör 
9342/3   Odontojenik karsinosarkom 

Kraniyofaringeal doku (C75.2) 
9351/1   Kraniyofarinjiyom, adamantinomatöz (C75.2) 
9352/1   Kraniofarinjiyom, papiller (C75.2) 
9365/3   Askin tümörü 
9371/3   Kondroid kordoma 
9372/3   Dedifferansiye kordoma 
9373/0   Parakordoma 
9412/1   Desmoplastik infantil astrositom 

Desmoplastik infantil gangliogliyom 
9413/0   Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör 

Beyin (C71._) 
9444/1   Kordoid gliyom (C71._) 

Kordoid gliyom, üçüncü ventrikül (C71.5) 
9474/3   Büyük hücreli medulloblastom (C71.6) 
9493/0   Displastik gangliyositom, serebellum 

(Lhermitte-Duclos) (C71.6) 
9508/3   Atipik teratoid/rabdoid tümör (C71._) 
9513/3   Retinoblastom, diffüz (C69.2) 
9514/1   Retinoblastom, spontan regresse 

“kendiliğinden gerileyen” (C69.2) 
9571/0   Perinöroma 

Intranöral perinöroma 
Yumuşak doku “soft tissue” perinöromsı 

9571/3   Perinörioma, “perineurioma” malign 
Perinöral MPNST “MPSKT” 

9582/0   Granüler hücreli tümör, sellar bölgenin 
(C75.1) 

9596/3   Kompozit Hodgkin ve non-Hodgkin 
lenfoma 

9651/3   Hodgkin lenfoma, lenfosit-zengin  
Klasik Hodgkin lenfoma, lenfosit-zengin 

9678/3   Primer effüzyon lenfoma 
9679/3   Mediastinal büyük B-hücreli lenfoma(C38.3) 

Timik büyük B-hücreli lenfoma (C37.9) 

Dalak (C42.2) 
9689/3   Splenik marjinal zon B-hücreli lenfoma 

(C42.2) 
Splenik marjinal zon lenfoma, NOS (C42.2) 
Splenik lenfoma, villöz lenfosit içeren 
(C42.2) 

9699/3   Marjinal zon B-hücreli lenfoma, NOS 
Marjinal zon lenfoma, NOS Mukoza-
ilişkili lenfoid doku lenfoma MALT 
lenfoma 
Bronş-ilişkili lenfoid doku lenfoma 
BALT lenfoma 
Deri”skin”-ilişkili lenfoid doku lenfoma 
SALT lenfoma 
Nodal marjinal zon lenfoma 

9708/3   Subkutanöz pannikülit-benzeri T-hücreli 
lenfoma 

9716/3   Hepatosplenik γδ (gamma-delta) hücrei 
lenfoma 

9717/3   Intestinal T-hücreli lenfoma 
Enteropati tip intestinal T-hücreli lenfoma 
Enteropati ilişkili T-hücreli lenfoma 

9718/3 Primer kutanöz CD30+ T-hücreli 
lenfoproliferatif disorder (C44._) 
Lenfomatoid papuloz (C44._) 
Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli 
lenfoma (C44._) 
Primer kutanöz CD30+büyük T-hücreli 
lenfoma (C44._) 

9719/3   NK/T-hücreli lenfoma, nazal ve nazal-tip 
T/NK-hücreli lenfoma 

9727/3   Prekürsör hücreli lenfoblastik lenfoma, NOS 
(bkz. 9835/3) 

9728/3   Prekürsör B-hücreli lenfoblastik lenfoma 
(bkz. 9836/3) 

9729/3   Prekürsör T-hücreli lenfoblastik lenfoma 
(bkz. 9837/3) 

9751/1   Langerhans hücreli histiyositoz, NOS 
Langerhans hücreli granülomatoz 
Histiositoz X, NOS [obs] 

9752/1   Langerhans hücreli histiyositoz, ünifokal 
Langerhans hücreli granülomatoz, ünifokal 
Langerhans hücreli histiyositoz, mono-ostotik 
Eozinofilik granülom 

9753/1   Langerhans hücreli histiyositoz, multifokal 
Langerhans hücreli histiyositoz, poli-ostotik 
Hand-Schuller-Christian hastalığı [obs] 

9754/3   Langerhans hücreli histiyositoz, dissemine 
Langerhans hücreli histiyositoz, jeneralize 

9755/3   Histiyositik sarkom  

9756/3   Langerhans hücreli sarkom 
9757/3   Interdijite “interdigitating” dendritik hücreli 

sarkom 
Interdijite “interdigitating” hücreli sarkom 
Dendritik hücreli sarkom, NOS 
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9758/3   Folliküler dendritik hücreli sarkom 
Folliküler dendritik hücreli tümör 

9769/1   İmmünoglobulin depo hastalığı 
Sistemik hafif zincir hastalığı 
Primer amiloidoz 

9805/3   Akut bifenotipik lösemi 
Akut mikst köken “lineage” lösemi 
Akut iki “çift” kökenli “bilineal” lösemi 

9831/1   T-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi 
T-hücreli büyük granüler lenfositoz 
NK-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi 
Büyük granüler lenfositoz, NOS 

9833/3   Prolenfositik lösemi, B-hücreli tip 
9834/3   Prolenfositi lösemi, T-hücreli tip 
9835/3   Prekürsör hücreli lenfoblastik lösemi, NOS 

(bkz. 9727/3) 
Prekürsör hücreli lenfoblastik lösemi, 
fenotipi belirsiz 
Akut lenfoblastik lösemi, prekürsör-hücreli tip 
Akut lenfoblastik lösemi-lenfoma, NOS FAB 
L1 [obs] 
Akut lenfoblastik lösemi, L2 tip, NOS 
FAB L2 

9836/3   Prekürsör B-hücreli lenfoblastik lösemi (bkz. 
9728/3) 
Pro-B ALL 
Ortak “common” prekürsör B ALL 
Pre-B ALL 
Pre-pre-B ALL  
Ortak “common” ALL 
c-ALL 

9837/3   Prekürsör T-hücreli lenfoblastik lösemi (bkz. 
9729/3) 
Pro-T ALL 
Pre-T ALL 
Kortikal T ALL 
Matür T ALL 

9871/3**Akut miyeloid lösemi, “abnormal” 
Kemik iliği eozinofilleri içeren (tüm 
varyantlar) 
Akut miyeloid lösemi, inv (16)(p13;q22) 
Akut miyeloid lösemi, t(16;16)(p13;q11) 
Akut miyeloid lösemi, CBF-beta/MYH11 
Akut miyelomonositik lösemi, “abnormal” 
eozinofiller içeren 
FAB M4Eo 

9872/3**Akut miyeloid lösemi, minimal 
differansiyasyon 
FAB M0 

9873/3**Akut miyeloid lösemi, matürasyon 
göstermeyen 
FAB M1 

9874/3  Akut miyeloid lösemi, matürasyon gösteren 
FAB M2, NOS 

 
9875/3   Kronik miyelojenöz lösemi, BCR/ABL 

pozitif 
Kronik miyelojenöz lösemi, Philadelphia 
kromozomu (Ph1) pozitif 
Kronik miyelojenöz lösemi, t(9;22)(q34;q11) 
Kronik granülositik lösemi, Philadelphia 
kromozomu (Ph1) pozitif 
Kronik granülositik lösemi, t(9;22)(q34;q11) 
Kronik granulositik lösemi, BCR/ABL 

9876/3   Atipik kronik miyeloid lösemi, BCR/ABL 
negatif 
Atipik kronik miyeloid lösemi, Philadelphia 
kromozomu (Ph1) negatif 

9895/3  Akut miyeloid lösemi, “multilineage” 
displazi içeren (bkz. M-9984/3) 
Akut miyeloid lösemi, öncesinde miyelodis- 
plastik sendrom içeren 
Akut miyeloid lösemi, öncesinde 
miyelodisplastik sendrom olmadan 

9896/3  Akut miyeloid lösemi, t(8;21) (q22;q22) 
Akut miyeloid lösemi, AML1(CBF-alfa)/ETO 
FAB M2, t(8;21)(q22;q22) 
FAB M2, AML1(CBF-alfa)/ETO 

9897/3   Akut miyeloid lösemi, 11q23 abnormaliteleri 
Akut miyeloid lösemi, MLL 

9920/3   Terapi-ilişkili akut miyeloid lösemi ve 
miyelodisplastik sendrom, NOS 
Terapi-ilişkili akut miyeloid lösemi, alkileyici 
ajan ilişkili 
Terapi-ilişkili akut miyeloid lösemi, 
epipodofillotoksin-ilişkili 

9945/3  Kronik miyelomonositik lösemi, Tip I 
Kronik miyelomonositik lösemi, Tip II 
Kronik miyelomonositik lösemi, transfor- 
masyonda [obs] 

9946/3   Juvenil miyelomonositik lösemi 
Juvenil kronik miyelomonositik lösemi 

9948/3   Agresif NK-hücreli lösemi 
9963/3   Kronik nötrofilik lösemi 
9964/3   Hipereozinofilik sendrom 

Kronik eozinofilik lösemi 
9985/3   Refrakter “dirençli” sitopeni, “multilineage” 

displazi içeren 
9986/3   Miyelodisplastik sendrom, 5q delesyon 

(5q-) sendromu içeren 
9987/3   Terapi-ilişkili miyelodisplastik sendrom, 

NOS 
Terapi-ilişkili miyelodisplastik sendrom, 
alkileyici ajan ilişkili 
Terapi-ilişkili miyelodisplastik sendrom, 
epidopofillotoksin-ilişkili 

 

** ABD ve Kanada’da kullanılan kodlar (1998-2000) 
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Ek 2: ICD-O 3. baskıdaki yeni morfoloji 

terimleri ve sinonimleri 
(Aşağıdaki 4 basamak morfoloji kodları 

ICD-O 2. baskıda değişik tanım ile vardır) 
Kod       Terim   

8000/1   Sınıflandırılamayan tümör, sınır malignite 
8033/3   Sarkomatoid karsinom 
8040/0   Tümörlet, benign 
8040/1   Tümörlet, NOS 
8041/3   Küçük hücreli “small cell” nöroendokrin 

karsinom 
8045/3   Kombine küçük hücreli “small cell” karsinom 

Mikst küçük hücreli “small cell” karsinom 
Kombine küçük hücreli “small cell” 
adenokarsinom 
Kombine küçük hücreli “small cell”-skuamöz 
hücreli karsinom 

8051/3   Kondilomatöz karsinom 
“Warty” karsinom 

8052/2   Papiller skuamöz hücreli karsinom, non-invaziv 
Papiller skuamöz hücreli karsinom in situ 

8053/0   Skuamöz hücreli papillom, inverted 
8060/0   Skuamöz papillomatoz 
8074/3   Skuamöz hücreli karsinom, sarkomatoid 
8075/3   Skuamöz hücreli karsinom, akantolitik 
8077/2   Skuamöz intraepitelyal neoplazm, grade III 

Vajinal intraepitelyal neoplazm, grade III 
(C52._) 
Vulvar intraepitelyal neoplazm, grade III 
(C51._) 
Anal intraepitelyal neoplazm (C21.1) 
AIN III (C21.1) 

8082/3   Lenfoepiteliyoma-benzeri karsinom 
Deri (C44._) 

8091/3   Multifokal superfisiyel bazal hücreli 
karsinom (C44._) 

8092/3   İnvaziv “infiltre” bazal hücreli karsinom, 
NOS (C44._) 
İnvaziv “infiltre” bazal hücreli karsinom, 
non-skleroze (C44._) 
İnvaziv “infiltre” bazal hücreli karsinom, 
skleroze (C44._) 
Bazal hücreli karsinom, morfeik (C44._) 
Bazal hücreli karsinom, dezmoplastik tip 
(C44._) 

8093/3   Fibroepiteliyoma, Pinkus tip 
Fibroepiteliyal bazal hücreli karsinom, 
Pinkus tip 
Pinkus tümör 
Fibroepiteliyoma, NOS 

8102/3   Trikilemmo karsinom (C44._) 
Trikilemmal karsinom (C44._) 

8110/0   Pilomatrikoma, NOS (C44._) 
8110/3   Pilomatrikoma, malign (C44._) 

Matrikal karsinom (C44._) 

8120/1   Transizyonel hücreli papillom, NOS 
8120/2   Urotelyal karsinom in situ 

Kod Terim 
 

Nazal (C30._), Aksesuvar sinüs (C31._) 
8121/0   Sinonazal papillom, NOS (C30.0, C31._) 

Sinonazal papillom, ekzofitik (C30.0, C31._) 
Sinonazal papillom, fungiform (C30.0, 
C31._) 
Transizyonel “değişici epitel” hücreli 
papillom, inverted, benign Transizyonel 
papillom, inverted, benign 

8121/1   Transizyonel papillom, inverted, NOS 
Schneider papillomu, inverted (C30.0, C31._) 
Kolumnar hücreli papillom 
Silindirik hücreli papillom (C30.0, C31._) 
Onkositik Schneider papillomu (C30.0, C31._) 

8121/3   Silindirik hücreli karsinom (C30.0, C31._) 

8122/3   Transizyonel hücreli karsinom, 
sarkomatoid, “spindle” iğsi hücreli 
Mesane (C67._) 

8130/1   Papiller transizyonel hücerli neoplazm, 
düşük malignite potansyeli (C67._) 
Papiller ürotelyal neoplazm, düşük 
malignite potansiyeli (C67._) 

8130/2   Papiller transizyonel hücreli karsinom, non- 
invaziv (C67._) 
Papiller ürotelyal karsinom, non-invaziv 
(C67._) 

8130/3   Papiller ürotelyal karsinom (C67._) 
8140/1   Atipik adenom 

Pankreas (C25._) 
8150/0   Adacık hücreli “islet cell” adenomatöz 

(C25._) 
8150/1   Adacık hücreli “islet cell” tümör, NOS 

(C25._) 
8152/1   Alfa hücreli tümör, NOS (C25._) 
8153/1   Gastrin hücreli tümör 
8153/3   Gastrin hücreli tümör, malign 
8154/3   Mikst asiner-endokrin karsinom (C25._) 

Mikst duktal-endokrin karsinom (C25._) 
8155/3   Vipoma, malign 

Meme (50._) 
8201/2   Duktal karsinom in situ, kribriform tip(C50._) 
8201/3   Duktal karsinom, kribriform tip (C50._) 
8230/2   Duktal karsinom in situ, solid tip (C50._) 

Intraduktal karsinom, solid tip 

8230/3   Solid karsinom, müsin içeren 
Solid adenokarsinom, müsin içeren 

8240/1   Karsinoid tümör, malign potensiyeli belirsiz 
8240/3   Tipik karsinoid 
8241/3   Enterokromaffin hücreli karsinoid 

EC hücreli karsinoid 
Serotonin üreten/salgılayan karsinoid 

8244/3   Mikst karsinoid-adenokarsinom 
8245/1   Tübüler karsinoid 

8152/1   Alfa hücreli tümör, NOS (C25._) 
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Kod Terim 
 

8247/3   Primer kutanöz nöroendokrin karsinom 
(C44._) 

8260/0   Glandüler papillom 
8260/3   Tiroid papiller karsinomu (C73.9) 

Papiller renal hücreli karsinom (C64.9) 
8263/3   Papillotübüler adenokarsinom 

Tübülopapiller adenokarsinom 
Tiroid (C73._) 

8290/0   Folliküler adenom, oksifilik hücreli (C73.9) 
8290/3   Folliküler karsinom, oksifilik hücreli (C73.9) 

Ovaryum (C56._) 
8313/1   Saydam hücreli “clear cell” adenofibrom, 

sınır malignite (C56.9) 
Saydam hücreli “clear cell” kistadenofibrom, 
sınır malignite (C56.9) 

8313/3   Saydam hücreli “clear cell” 
adenokarsinofibrom (C56.9) 
Saydam hücreli “clear cell” 
kistadenokarsinofibrom (C56.9) 
Tiroid (C73._) 

8330/1   Atipik folliküler adenom (C73.9) 
8333/3   Fötal adenokarsinom 
8350/3   Papiller karsinom, diffüz skleroze (C73.9) 
8372/0   Pigmente adenom (C74.0) 
8380/1   Atipik proliferatif endometrioid tümör 

(C56.9) 
8401/0   Apokrin kistadenom 

Deri (C44._) 
8402/3   Nodüler hidradenom, malign (C44._) 

Hidroadenokarsinom (C44._) 
8403/3   Malign ekrin spiradenom (C44._) 
8404/0   Ekrin kistadenom (C44._)   
8405/0   Hidroadenoma papilliferum 
8406/0   Siringokistadenom papilliferum 
8407/3   Skleroze “sweat” “ter bezi” duktus 

karsinomu (C44._) 
Siringomatöz karsinom (C44._) 
Mikrokistik adneksiyal karsinom (C44._) 

8408/1   Agresif dijital papiller adenom (C44._) 
8408/3   Ekrin papiller adenokarsinom (C44._) 

Dijital papiller adenokarsinom (C44._) 
8410/0   Sebase epitelyoma (C44._) 

8441/0   Seröz mikrokistik adenom 
8441/3   Seröz karsinom, NOS 
8442/1   Atipik prolifere seröz tümör (C56.9) 

Pankreas (C25._) 
8452/1   Solid psödopapiller tümör (C25._) 

Solid ve papiller epitelyal neoplazm (C25._) 
Solid ve kistik tümör (C25._) 

8452/3   Solid psödopapiller karsinom (C25._) 
8460/3   Mikropapiller seröz karsinom (C56.9) 
8461/3   Primer seröz papiller karsinom, periton 

(C48.1) 

8462/1   Seröz papiller kistik tümör, sınır malignite 
(C56.9) 
Atipik proliferatif papiller seröz tümör 
(C56.9) 

8470/1   Müsinöz kistik tümör, orta dürece 
“moderate” displazi içeren (C25._) 

8470/2   Müsinöz kistadenokarsinom, non-invaziv 
(C25._) 

8472/1   Müsinöz kistik tümör, sınır malignite (C56.9) 
Atipik proliferatif müsinöz tümör (C56.9) 

8480/3   Psödomiksoma peritonei, primeri bilinmeyen 
(C80.9) 
Meme (50._) 

8500/2   Duktal karsinom in situ, NOS (C50._) 
DCIS, NOS (C50._) 
Duktal intraepitelyal neoplazm 3 (C50._) 
DIN 3 (C50._) 

8501/2   Duktal karsinom in situ, komedo tip (C50._) 
DCIS, komedo tip (C50._) 

8503/2   Duktal karsinom in situ, papiller (C50._) 
DCIS, papiller (C50._) 

8503/3   Invaziv papiller adenokarsinom 
8520/2   LCIS, NOS (C50._) 
8522/3   İnvaziv lobüler karsinom ve duktal karsinom 

in situ (C50._) 
8560/0   Mikst skuamöz hücreli ve glandüler 

papillom 
8620/1   Granüloza hücreli tümör, erişkin “adult” tip 

(C56.9) 
8620/3   Granüloza hücreli tümör, “sarkomatoid” 

(C56.9) 
8631/0   Sertoli-Leydig hücreli tümör, iyi diferansiye 
8631/1   Sertoli-Leydig hücreli tümör, intermediyer 

diferansiye 
Sertoli-Leydig hücreli tümör, NOS  

8631/3   Sertoli-Leydig hücreli tümör, az diferansiye 
Sertoli-Leydig hücreli tümör, sarkomatoid 

8641/0 Lipid-zengin Sertoli hücreli tümör (C56.9) 
8670/0   Steroid hücreli tümör, NOS 
8670/3   Steroid hücreli tümör, malign 

Paragangliyoma (C75.5) 
8680/0   Paragangliyoma, benign 
8690/1   Jugulotimpanik paragangliyoma (C75.5) 
8691/1   Aortikopulmoner paragangliyoma (C75.5) 

Adrenal medulla (C74.1) 
8700/0   Adrenal medüller paragangliyoma (C74.1) 
8700/3   Adrenal medüller paragangliyoma, malign 

(C74.1) 
8711/3   Glomus tümörü, malign 
8726/0   Melanositom, NOS 

Deri (C44._) 
8745/3 Desmoplastik melanom, amelanotik (C44._) 
8761/0 Küçük doğumsal “konjenital” nevüs (C44._) 
8761/1   Intermediyer ve dev “giant” “kongenital” 

doğumsal nevüs (C44._) 
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8761/3   Malign melanom, kongenital melanositik 
nevüs’de (C44._) 

8770/0   Pigmente iğsi hücreli “spindle cell” Reed 
nevüsü (C44._) 

8810/1   Sellüler fibrom (C56.9) 
8824/1   İnfantil miyofibromatoz 
8830/0   Benign fibröz histiyositom 
8832/0   Kutanöz histiyositom, NOS (C44._) 
8841/1   Agresif anjiyomiksom 
8850/1   Atipik lipom 

Superfisiyel iyi diferansiye liposarkom 
İyi diferansiye liposarkom, yüzeyel yumuşak doku 

8851/3   Lipom-benzeri liposarkom 
Skleroze liposarkom 
İnflammatuar liposarkom 

8857/3   Fibroblastik liposarkom 
8890/0   Pleksiform leiyomiyom 

Lipoleiyomiyom 
8893/0   Simplastik leiyomiyom 

Atipik leiyomiyom 
Pleomorfik leiyomiyom 

8897/1   Düz kas “smooth muscle” tümörü, malignite 
potansiyeli belirsiz 

8901/3   Pleomorfik rabdomiyosarkom, erişkin 
“adult” tip 

8902/3   Mikst embriyonel rabdomiyosarkom ve 
alveoler rabdomiyosarkom 

8905/0   “Genital” rabdomiyom (C51._, C52.9) 
8910/3   Embriyonel rabdomiyosarkom, pleomorfik 

Endometriyum (C54.1) 
8930/3   Endometriyal stromal sarkom, yüksek 

derece (C54.1) 
8931/3   Endometriyal stromal sarkom, düşük 

derece (C54.1) 
8932/0   Atipik polipoid adenomiyom 

8940/3   Malign kondroid siringoma (C44._) 
8963/3   Malign rabdoid tümör 

Rabdoid tümör, NOS 
8982/0   Miyoepitelyal adenom 
8982/3   Malign miyoepitelyoma 

Miyoepitelyal karsinom 

Ovaryum (C56.9) 
9014/1   Seröz adenofibrom, sınır malignite (C56.9) 

Seröz kistadenofibrom, sınır malignite 
(C56.9) 

9014/3  Seröz adenokarsinofibrom (C56.9) 
Malign seröz adenofibrom (C56.9) 
Seröz kistadenokarsinofibrom (C56.9) 
Malign seröz kistadenofibrom (C56.9) 

9015/1   Müsinöz adenofibrom, sınır malignite 
(C56.9) 
Müsinöz kistadenofibrom, sınır malignite 
(C56.9) 

9015/3  Müsinöz adenokarsinofibrom (C56.9) 
Malign müsinöz adenofibrom (C56.9) 
Müsinöz kistadenokarsinofibrom (C56.9) 
Malign müsinöz kistadenofibrom (C56.9) 
Meme (C50._) 

9020/1   “Phyllodes” filloid tümör, sınır (C50._) 

9041/3   Sinoviyal sarkom, monofazik fibröz 

9051/3   “Spindle” iğsi hücreli mezoteliyoma 
Sarkomatoid mezoteliyoma 
Desmoplastik mezoteliyoma 

9052/0   İyi diferansiye papiller mezoteliyoma, 
benign 
Mezoteliyal papillom 

9055/0   Multikistik mezoteliyoma, benign 
Kistik mezoteliyoma, benign (C48._) 
Testis (C62._) 

9062/3   Seminom, yüksek mitotik indeks içeren 
(C62._) 

9064/2   İntratübüler malign germ hücreleri (C62._) 
İntratübüler germ hücreli neoplazm (C62._) 

9071/3   Hepatoid yolk sak tümör 
9080/3   İmmatür teratom, malign 
9084/3   Dermoid kist, sekonder tümör içeren 
9085/3   Mikst teratom ve seminom 
9110/1   Wolff duktus tümörü 
9130/1   Kaposiform hemanjiyoendotelyoma 
9160/0   “Giant” dev hücreli anjiyofibrom 

Sellüler anjiyofibrom 

9161/0   Edinsel “acquired” “tufted” hemanjiyom 
9174/1   Lenfanjiyoleiyomiyomatoz 

Kemik, eklem, eklem kıkırdağı 
(C40._, C41._) 

9185/3   Yuvarlak hücreli “round cell” osteosarkom 
(C40._, C41._) 

9221/3   Periosteal kondrosarkom (C40._, C41._) 

9270/3   Primer intraosseöz karsinom 
9271/0   Ameloblastik fibrodentinom 
9274/0   Semento-ossifiye fibrom 9290/3   
Ameloblastik fibrodentinosarkom 

Ameloblastik fibro-odontosarkom 
Pineal bez (C75.3) 

9362/3   Mikst pineal tümör (C75.3) 
Mikst pineositoma-pineoblastom (C75.3) 
Pineal parenkimal tümör, intermediyer 
diferansiyasyon (C75.3) 
Transizyonel pineal tümör (C75.3) 

9364/3   Periferik primitif nöroektodermal tümör, 
NOS PPNET 

 
Beyin (C71._) 

9382/3   Anaplastik oligoastrositom (C71._)  
9383/1   Mikst subependimom-ependimom (C71._) 
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Karıncık “ventrikül” (C71.5) 
9390/1   Atipik koroid pleksus papillomu (C71.5) 
9390/3   Koroid pleksus karsinomu (C71.5) 

Beyin (C71._) 
9391/3   Sellüler ependimom (C71._) 

Saydam hücreli “clear cell” ependimom 
(C71._) 
Tanisitik ependimom (C71._) 

9400/3   Diffüz astrositom (C71._) 
Astrositom, düşük derece “low grade” (C71._) 
Diffüz astrositom, düşük derece “low grade” 
(C71._) 

9423/3   Polar sponjiyoblastom (C71._) 
9442/1   Gliyofibrom (C71._) 

Beyincik “serebellum” (C71.6) 
9470/3   Melanotik medülloblastom (C71.6) 
9471/3   Desmoplastik nodüler medülloblastom 

(C71.6) 
Beyin (C71._) 

9473/3   PNET, NOS 
Sentral primitif nöroektodermal tümör, NOS 
(C71._) 
CPNET (C71._) 
Supratentoriyal PNET (C71._) 

9500/3   Sentral nöroblastom (C71._) 
9501/0   Diktiyoma, benign (C69._) 
9501/3   Diktiyoma, malign (C69._) 
9502/0   Teratoid medülloepitelyom, benign (C69.4) 
9505/3   Gangliyogliyom, anaplastik 
9506/1   Sentral nörositom 

Serebellar liponörositom 
Lipomatöz medülloblastom (C71.6) 
Nörolipositom (C71.6) 
Medüllositom (C71.6) 

9510/0   Retinositom (C69.2) 
9521/3   Olfaktör nörositom (C30.0) 
9530/0   Mikrokistik meninjiyom 

Sekretuvar meninjiyom 
Lenfoplazmasit-zengin meninjiyom 
Metaplastik meninjiyom 

9530/3   Meninjiyom, anaplastik 
9538/1   Saydam hücreli “clear cell” meninjiyom 

Kordoid meninjiyom 
9538/3   Rabdoid meninjiyom 
9539/1   Atipik meninjiyom 
9540/3   Malign periferik sinir kılıfı tümörü 

MPSKT/MPNST, NOS 
MPSKT/MPNST, glandüler diferansiyasyon 
içeren 
Epitelioid MPSKT/MPNST 
MPSKT/MPNST, mezenkimal 
diferansiyasyon içeren 
Melanotik MPSKT/ MPNST 
Melanotik psammomatöz MPSKT/MPNST 

9560/0   Melanotik “schwannoma” 
Pleksiform “schwannoma” 
Sellüler “schwannoma” 
Dejenere “schwannoma” 
Ansiyen “schwannoma” 
Psammomatöz “schwannoma” 

9561/3   Malign periferik sinir kılıfı tümörü, 
rabdomiyoblastik diferansiyasyon içeren 
MPSKT/MPNST, rabdomiyoblastik 
diferansiasyon içeren 

9591/3   B hücreli lenfoma, NOS 
9652/3   Klasik Hodgkin lenfoma, mikst sellülarite, 

NOS 
9653/3   Klasik Hodgkin lenfoma, lenfosit yosun, 

NOS 
9654/3   Klasik Hodgkin lenfoma, lenfosit yoksun, 

diffüz fibrozis 
9655/3   Klasik Hodgkin lenfoma, lenfosit yoksun, 

retiküler 
9663/3   Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 

NOS 
9664/3   Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 

sellüler faz 
9665/3   Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, derece 1 

Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 
derece 1 

9667/3   Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, derece 2 
Klasik Hodgkin lenfoma, nodüler skleroz, 
derece 2 

9670/3   Malign lenfoma, küçük B lenfositik, NOS 
(bkz. 9823/3) 
Malign lenfoma, küçük lenfositik, NOS 
Malign lenfoma, küçük hücreli diffüz 

9673/3   Mantle hücreli lenfoma 
9680/3   Malign lenfoma, büyük B-hücreli, diffüz, 

sentroblastik, NOS 
İntravasküler büyük B-hücreli lenfoma 
(C49.9) 
İntravasküler B-hücrelil lenfoma 
Anjiyotropik lenfoma 
T-hücresi zengin büyük B-hücreli lenfoma 
Histiyosit-zengin büyük B-hücreli lenfoma 
T-hücresi zengin/histiyosit-zengin büyük B- 
hücreli lenfoma 
Anaplastik büyük B-hücreli lenfoma 

9684/3   Malign lenfoma, büyük B-hücreli, diffüz, 
immunoblastik, NOS 
Plazmablastik lenfoma 

9687/3   Burkitt-benzeri lenfoma 
9690/3   Folliküler lenfoma, NOS (bkz. 9675/3) 

Malign lenfoma, follikül merkezli, folliküler 
Malign lenfoma, follikül merkezli, NOS 

9691/3 Folliküler lenfoma, derece 2 
9695/3 Folliküler lenfoma, derece 1 
9698/3 Folliküler lenfoma, derece 3 
9700/3   Pajetoid retiküloz 
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9702/3   Matür T-hücreli lenfoma, NOS 
T-hücreli lenfoma, NOS 
Periferik T-hücreli lenfoma, büyük hücreli 

9709/3   Kutanöz T-hücreli lenfoma, NOS (C44._) 
9714/3   Anaplastik büyük hücreli lenfoma, T hücreli 

ve “Null” hücreli tip 
Anaplastik büyük hücreli lenfoma, NOS 
Anaplastik büyük hücreli lenfoma, CD30+ 

9731/3   Kemik plazmasitomu (C40._, C41._) 
9762/3   Ağır zincir “heavy chain” hastalığı, NOS 

Mu ağır zincir “heavy chain” hastalığı 
9765/1   Monoklonal gammopati, önemi belirsiz 

MGUS “undetermined significance” 
9801/3   Kök hücre “stem cell” lösemi 
9823/3   B-hücreli kronik lenfositik lösemi/küçük 

lenfositik lenfoma (bkz. 9670/3) Kronik 
lenfositik lösemi, B-hücreli tip      
(BCLL tüm varyantlar) 

9826/3   Burkitt hücreli lösemi (bkz. 9687/3) 
B-ALL [obs] 
FAB L3 [obs] 
Akut lenfoblastik lösemi, matür B-hücreli tip 

9827/3   Adult T-hücreli lösemi/lenfoma (HTLV-1 
positif) 
Tüm varyantlar 

9840/3   Akut miyeloid lösemi, M6 tip 
Akut eritroid lösemi 
M6A 
M6B 
FAB M6 
AML M6 

9860/3   Non-lenfositik lösemi, NOS 
9861/3   Akut miyeloid lösemi, NOS (FAB ya da 

DSÖ/WHO tipi spesifiye edilemeyen) (bkz. 
9930/3) 
Akut non-lenfositik lösemi 

9866/3   Akut promiyelositik lösemi, 
t(15;17)(q22;q11-12) 
Akut promiyelositik lösemi, PML/RAR-alfa 
Akut miyeloid lösemi, t(15;17)(q22;q11-12) 
Akut miyeloid lösemi, PML/RAR-alfa FAB 
M3 tüm varyantlar) 

9867/3   FAB M4 

9870/3   Akut bazofilik lösemi 
9891/3   FAB M5 (tüm varyantlar) 
9910/3   FAB M7 
9930/3   Miyeloid sarkom (bkz. 9861/3) 
9931/3   Akut panmiyelozis, miyelofibrozis içeren 

(C42.1) 
Akut miyeloskleroz  
Malign miyeloskleroz [obs] 

9940/3   “Hairy cell” saçsı hücreli lösemi varyant 
9950/3   Proliferatif polisitemi 

9961/3   Miyelofibrozis, miyeloproliferatif hastalık 
sonucu oluşan 
Kronik idiyopatik miyelofibrozis 
Agnojenik miyeloid metaplazi 

9982/3   dirençli “refractory” anemi, halka “ringed” 
sideroblast içeren 
RARS 

9983/3   RAEB 
RAEB I 

RAEB II 9984/3   
RAEB-T 
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8241/1 Karsinoid tümör, arjentaffin, NOS 8240/1 
8241/1 Arjentaffinoma, NOS [obs] 8240/1 
8400/0 Nodüler hidradenoma (C44._) 8402/0 
8402/0 Ekrin poroma (C44._) 8409/0 
8510/3 Parafolliküler hücreli karsinom (C73.9) 8345/3 
8510/3 C hücreli karsinom (C73.9) 8345/3 
8511/3 Medüller karsinom, amiloid stroma içeren (C73.9) 8345/3 
8580/3 Timik karsinom (C37.9) 8586/3 
8724/0 Burun fibröz papülü (C44.3) 9160/0 
8724/0 İnvolüsyon gösteren nevüs (C44._) 9160/0 
8803/3 Askin tümörü 9365/3 
8832/0 Histiyositoma, NOS 8831/0 
8890/0 Miyofibroma 8824/0 
8930/3 Stromal sarkom, NOS 8935/3 
9126/0 Histiyositoid hemanjiyom 9125/0 
9190/3 Parosteal osteosarkom (C40._, C41._) 9192/3 
9190/3 Jukstakortikal osteosarkom (C40._, C41._) 9192/3 
9190/3 Periosteal osteosarkom (C40._, C41._) 9193/3 
9422/3 Sponjiyoblastom, NOS (C71._) [obs] 9421/1 
9443/3 Primitif polar sponjiyoblastom (C71._) [obs] 9423/3 
9481/3 Monstrosellüler sarkom (C71._) [obs] 9441/3 
9490/0 Gangliyositom 9492/0 
9536/0 Hemanjiyoperisitik meninjiyom (C70._)[obs] 9150/1 
9592/3 Lenfosarkom, NOS [obs] 9591/3 
9592/3 Lenfosarkom, diffüz [obs] 9591/3 
9593/3 Retikülüm hücreli sarkom,NOS [obs] 9591/3 
9593/3 Retikülüm hücreli sarkom, diffüz [obs]                9591/3 
9593/3 Retikülosarkom, NOS [obs] 9591/3 
9593/3 Retikülosarkom, diffüz [obs] 9591/3 
9594/3 Mikrogliyom (C71._) [obs] 9590/3 
9595/3 Malign lenfoma, diffüz, NOS 9591/3 
9657/3 Hodgkin hastalığı, lenfosit baskın, NOS [obs] 9651/3 
9657/3 Hodgkin hastalığı, lenfositik-histiyositik baskın [obs] 9651/3 
9658/3 Hodgkin hastalığı, lenfosit baskın, diffüz [obs] 9651/3 
9660/3 Hodgkin paragranülom, NOS [obs] 9659/3 
9660/3 Hodgkin paragranülom, nodüler [obs] 9659/3 
9666/3 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz, mikst sellüler 9665/3 
9672/3 Malign lenfoma, küçük “cleaved” hücreli, diffüz [obs] 9591/3 
9672/3 Malign lenfoma, lenfositik, az diferansiye, diffüz [obs] 9591/3 
9672/3 Malign lenfoma, küçük “cleaved” hücreli, NOS [obs] 9591/3 
9672/3 Malign lenfoma, “cleaved” hücreli, NOS [obs] 9591/3 
9674/3 Malign lenfoma, sentrositik [obs] 9673/3 
9676/3 Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, diffüz [obs] 9675/3 
9676/3 Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, NOS [obs] 9675/3 
9677/3 Malign lenfomatöz polipozis [obs] 9673/3 
9681/3 Malign lenfoma, büyük hücreli, “cleaved”, NOS 9680/3 
9681/3 Malign lenfoma, büyük hücreli, “cleaved”, diffüz 9680/3 
9681/3 Malign lenfoma, büyük “cleaved” hücreli, NOS 9680/3 
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9682/3 Malign lenfoma, büyük hücreli, “noncleaved”, diffüz 9680/3 
9682/3 Malign lenfoma, büyük hücreli, “noncleaved”, NOS 9680/3 
9682/3 Malign lenfoma, “noncleaved”, diffüz, NOS 9680/3 
9682/3 Malign lenfoma, “noncleaved”, NOS 9680/3 
9683/3 Malign lenfoma, sentroblastik, NOS 9680/3 
9683/3 Malign lenfoma, sentroblastik, diffüz 9680/3 
9685/3 Malign lenfoma, lenfoblastik (bkz. 9821/3) 9727/3 
9685/3 Malign lenfoma, “convoluted” hücreli [obs] 9727/3 
9685/3 Lenfoblastoma [obs] 9727/3 
9686/3 Malign lenfoma, küçük hücreli, “noncleaved”, diffüz [obs] 9591/3 
9686/3 Malign lenfoma, andifferansiye hücreli, “non-Burkitt” [obs] 9591/3 
9686/3 Malign lenfoma, andifferansiye hücreli tip, NOS [obs] 9591/3 
9688/3 * T-hücresi zengin büyük B-hücreli lenfoma 9680/3 
9692/3 Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, folliküler 9690/3 
9693/3 Malign lenfoma, lenfositik, iyi differansiye, nodüler [obs] 9698/3 
9694/3 Malign lenfoma, lenfositik, intermediyer differansiyasyon, nodüler [obs] 9591/3 
9696/3 Malign lenfoma, lenfositik, az “kötü” “zayıf” differansiye, nodüler [obs] 9695/3 
9697/3 Malign lenfoma, sentroblastik, folliküler 9698/3 
9703/3 T-zon lenfoma 9702/3 
9704/3 Lenfoepitelioid lenfoma 9702/3 
9704/3 Lennert lenfoma 9702/3 
9706/3 Periferik T-hücreli lenfoma, pleomorfik küçük hücreli 9702/3 
9707/3 Periferik T-hücreli lenfoma, pleomorfik orta ve büyük hücreli 9702/3 
9710/3 * Marjinal zon lenfoma, NOS 9699/3 
9711/3 Monositoid B-hücreli lenfoma 9699/3 
9712/3 Anjiyoendoteliyomatoz 9680/3 
9713/3 Anjiyosentrik T-hücreli lenfoma [obs] 9719/3 
9713/3 Malign retiküloz, NOS [obs] 9719/3 
9688/3 * T-hücresi zengin büyük B-hücreli lenfoma 9680/3 
9692/3 Malign lenfoma, sentroblastik-sentrositik, folliküler 9690/3 
9693/3 Malign lenfoma, lenfositik, iyi diferansiye, nodüler [obs] 9698/3 
9694/3 Malign lenfoma, lenfositik, intermediyer diferansiye, nodüler [obs] 9591/3 
9713/3 Malign orta hat “midline” retiküloz [obs] 9719/3 
9713/3 Polimorfik retiküloz [obs] 9719/3 
9715/3 * Mukoza-ilişkili lenfoid doku lenfoma 9699/3 
9715/3 * MALT lenfoma 9699/3 
9720/3 Malign histiyositoz 9750/3 
9720/3 Histiyositik medüller retiküloz [obs] 9750/3 
9722/3 Letterer-Siwe hastalığı 9754/3 
9722/3 Akute progressif histiyositoz X 9754/3 
9722/3 Nonlipid retiküloendoteliyoz [obs] 9754/3 
9723/3 “True” gerçek histiyositik lenfoma [obs] 9755/3 
9731/3 Plazmasitom, ekstramedüller (kemik dışında) 9734/3 
9763/3 Gama ağır zincir hastalığı 9762/3 
9763/3 Franklin hastalığı 9762/3 
9802/3 Subakut lösemi, NOS [obs] 9800/3 
9803/3 Kronik lösemi, NOS [obs] 9800/3 
9804/3 Alösemik lösemi, NOS [obs] 9800/3 
9821/3 Akut lenfositik lösemi 9835/3 
9821/3 Akut lenfoid lösemi 9835/3 
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9713/3 Malign orta hat “midline” retiküloz [obs] 9719/3 
9713/3 Polimorfik retiküloz [obs] 9719/3 
9821/3 Akut lenfatik lösemi 9835/3 
9821/3 Lenfoblastik lösemi, NOS 9835/3 
9821/3 ** FAB L1 9835/3 
9822/3 Subakt lenfoid lösemi [obs] 9820/3 
9822/3 Subakut lenfositik lösemi [obs] 9820/3 
9822/3 Subakut lenfatik lösemi [obs] 9820/3 
9824/3 Alösemik lenfoid lösemi [obs] 9820/3 
9824/3 Alösemik lenfositik lösemi [obs] 9820/3 
9824/3 Alösemik lenfatik lösemi [obs] 9820/3 
9825/3 Prolenfositik lösemi, NOS 9832/3 
9828/3 ** Akut lenfoblastik lösemi, L2 tip, NOS 9835/3 
9828/3 ** FAB L2 9835/3 
9830/3 Plazma hücreli lösemi (C42.1) 9733/3 
9830/3 Plazmasitik lösemi (C42.1) 9733/3 
9841/3 Akut erytremi [obs] 9840/3 
9841/3 Di Guglielmo hastalığı [obs] 9840/3 
9841/3 Akut eritremi miyeloz [obs] 9840/3 
9842/3 Kronik eritremi [obs] 9950/3 
9850/3 Lenfosarkom hücreli lösemi [obs] 9820/3 
9862/3 Subakut miyeloid lösemi [obs] 9860/3 
9862/3 Subakut granülositik lösemi [obs] 9860/3 
9862/3 Subakut miyelojenöz lösemi [obs] 9860/3 
9864/3 Alösemik miyeloid lösemi [obs] 9860/3 
9864/3 Alösemik granülositik lösemi [obs] 9860/3 
9864/3 Alösemik miyelojenöz lösemi [obs] 9860/3 
9868/3 Kronik miyelomonositik lösemi, NO 9945/3 
9880/3 Eozinofilik lösemi 9860/3 
9890/3 Monositik lösemi, NOS 9860/3 
9892/3 Subakut monositik lösemi [obs] 9860/3 
9893/3 Kronik monositik lösemi [obs] 9860/3 
9894/3 Alösemik monositik lösemi [obs] 9860/3 
9900/3 Mast hücreli lösemi (C42.1) 9742/3 
9932/3 Akut miyelofibroz 9931/3 
9941/3 Lösemik retiküloendotelyoz 9940/3 
9960/1 Miyeloproliferatif hastalık, NOS 9975/1 
9981/1 Refraktör “dirençli” anemi, sideroblast içermeyen 9980/3 

 

* ABD’de yalınız kullanılan kodlar (1995-2000) 
** ABD’de yalınız kullanılan kodlar (1998-2000) 
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler  

 

 

Ek 4: UHS-O/ ICD-O 3. baskıda, tümör-benzeri lezyon yerine, 
neoplazm olarak değişen terimler 

 
 UHS-O/ ICD-O 3. baskıda görülen terimler  

M---------- Retikülohistiyositom 8831/0 
M---------- Lenfomatoid papüloz (C44._) 9718/3 
M---------- Tendon kılıflarının dev hücreli tömörü 9252/0 
 “Giant cell tumor of tendon sheath”  
M---------- Histiyositoz X, NOS 9751/1 
M---------- Eozinofilik granülom 9752/1 
M---------- Hand-Schuller-Christian hastalığı 9753/1 

 
 
 

Ek 5: UHS/O/ ICD-O 2. baskıda bulunan, 
UHS-O/ ICD-O 3. baskıda ise çıkarılan terimler 

 

 
 

8077/2 İntraepitelyal neoplazm, derece III (serviks vulva ve vajina yerine geçenler); 
Skuamöz intraepitelyal neoplazm, derece III; 
Servikal intraepitelyal neoplazm, derece III; 
Vajinal intraepitelyal neoplazm, derece III; 
Vulvar intraepitelyal neoplazm, derece III; 

 
8092/3 Bazal hücreli karsinom, morfea (yerine geçen; Bazal hücreli karsinom, morfeik) 
8152/0 Alfa hücreli adenom (yerine geçen; 8152/1 Alfa hücreli tümör, NOS) 
8332/3 Wuchernde Struma Langhans (C73.9) [obs] (silindi) 
8810/0 Fibroma durum (silindi) 
8851/0 Fibroma molle (silindi) 
8851/0 Soft fibroma (silindi) 
9053/0 Mezoteliyoma, bifazik, benign (silindi) 
9190/3 Jukstakortikal osteojenik sarkom (C40._, C41._) [obs] 

(yerine geçen; 9192/3 Jukstakortikal osteosarkom) 

 
9190/3 Periosteal osteojenik sarkom (C40._,C41._) 

(yerine geçen; 9193/3 Periosteal osteosarkom) 

 
9382/3 Mikst oligoastrositom (yerine geçen; Oligoastrositom) 
9531/0 Meninjiyoteliyomatöz meninjiyom (yerine geçen; Meninjiyotelyal meninjiyom) 
9560/0 Melanositik “schwannoma” (yerine geçen; Melanotik “schwannoma”)  

9722/3  Akut diferansiye progressif histiyositoz 
(yerine geçen; 9754/3 Akut progressif histiyositoz X) 

 
 

UHS/O/ ICD-O, 2. baskı 



Ek 6: UHS-O/ ICD-O, 2. baskıda bulunan ve UHS-O / ICD-O 3. baskıda biyolojik davranış kodu değişen terimler
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Ek 6: UHS-O/ ICD-O, 2. baskıda bulunan ve UHS-O / ICD-O 3. baskıda biyolojik davranış kodu değişen terimler 
 
 
 

Ek 6: UHS-O/ ICD-O, 2. baskıda bulunan, 3. baskıda biyolojik 
davranış kodu değişen terimler 

 UHS-O/ICD-O,  UHS-O/ICD-O, 3. baskıda görülen terimler  UHS-O/ICD-O,  
2. baskı  3. baskı 

  Sınır “borderline” yerine malign olarak değişen terimler  

 8931/1 Endometriyal stromal sarkom, düşük derece (C54.1) 8931/3 
 8931/1 Endolenfatik stromal miyozis (C54.1) 8931/3 
 8931/1 Endometriyal stromatozis (C54.1) 8931/3 
 8931/1 Stromal endometriyozis (C54.1) 8931/3 
 8931/1 Stromal miyozis, NOS (C54.1) 8931/3 
 9393/1 Papiller ependimom (C71._) 9393/3 
 9538/1 Papiller meninjiyom 9538/3 
 9950/1 Polisitemi vera 9950/3 
 9950/1 Polisitemi rubra vera 9950/3 
 9960/1 Kronik miyeloproliferatif hastalık, NOS 9960/3 
 9960/1 Kronik miyeloproliferatif dizorder 9960/3 
 9961/1 Miyelosklerozis, miyeloid metaplazi içeren 9961/3 
 9961/1 Megakaryositik miyelosklerozis 9961/3 
 9961/1 Miyelofibrozis, miyeloid metaplazi içeren 9961/3 
 9962/1 İdiyopatik trombositemi 9962/3 
 9962/1 Esansiyel trombositemi 9962/3 
 9962/1 Esansiyel hemorajik trombositemi 9962/3 
 9962/1 İdiyopatik hemorajik trombositemi 9962/3 
 9980/1 Refrakter “dirençli” anemi, NOS 9980/3 
 9981/1 Refrakter “dirençli” anemi, sideroblast olmadan 9980/3 
 9982/1 Refrakter “dirençli” anemi, sideroblast içeren 9982/3 
 9982/1 Refrakter “dirençli” anemi, halka “ringed” sideroblast içeren 9982/3 
 9983/1 Refrakter “dirençli” anemi, aşırı blast içeren 9983/3 
 9984/1 Refrakter “dirençli” anemi, aşırı transforme blast içeren 9984/3 
 9989/1 Miyelodisplastik sendrom, NOS 9989/3 
   Prelösemik 9989/3 
   Prelösemik sendrom 9989/3 

  Malign yerine sınır “borderline” malignite olarak değişen terimler  

 8442/3 Seröz kistadenom, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8442/1 
 8442/3 Seröz tümör, NOS, düşük malignite potansiyeli (C56.9) 8442/1 
 8451/3 Papiller kistadenom, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8451/1 
 8462/3 Seröz papiller kistik tümör, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8462/1 
 8462/3 Papiller seröz kistadenom, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8462/1 
 8462/3 Papiller seröz tümör, düşük malignite potensiyeli (C56.9) 8462/1 
 8462/3 Atipik proliferatif papiller seröz tümör (C56.9) 8462/1 
 8472/3 Müsinöz kistik tümör, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8472/1 
 8472/3 Müsinöz kistadenom, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8472/1 
 8472/3 Psödomüsinöz kistadenom, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8472/1 
 8472/3 Müsinöz tümör, NOS, düşük malignite potansiyel (C56.9) 8472/1 
 8473/3 Papiller müsinöz kistadenom, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8473/1 
 8473/3 Papiller psödomüsinöz kistadenom, sınır “borderline” malignite (C56.9) 8473/1 
 8473/3 Papiller müsinöz tümör, düşük malignite potansiyeli (C56.9) 8473/1 
 9421/3 Pilositik astrositom (C71._) 9421/1 
 9421/3 Piloid astrositom (C71._) 9421/1 
 9421/3 Jüvenil astrositom (C71._) 9421/1 
 9422/3 Sponjiyoblastom, NOS (C71._) [obs] 9421/1 
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UHS-O/ICD-O,	
2. baskı 

UHS-O/ICD-O,	3.	baskıda	görülen	terimler	 UHS-O/ICD-O,	
3. baskı 

	 Benign yerine, sınır “borderline” malignite olarak değişen terimler 	

8120/0 Transizyonel “değişici epitel” hücreli papillom, NOS 8120/1 

8152/0 Glukagonoma, NOS (C25._) 8152/1 

8580/0 Timoma, NOS (C37.9) 8580/1 

8640/0 Sertoli hücreli tümör, NOS 8640/1 

8640/0 Pick tübüler adenomu 8640/1 

8640/0 Sertoli hücreli adenom 8640/1 

8640/0 Tübüler androblastom, NOS 8640/1 

8640/0 Testiküler adenom 8640/1 

9506/0 Nörositom 9506/1 

	 Sınır “borderline” malignite yerine, benign olarak değişen terimler 	

8261/1 Villöz adenom, NOS 8261/0 

8261/1 Villöz papillom 8261/0 

8361/1 Jukstaglomerüler tümör (C64.9) 8361/0 

8361/1 Reninoma (C64.9) 8361/0 

8823/1 Desmoplastik fibrom 8823/0 

9080/1 Matür teratom 9080/0 



Ek 7: UHS-O /  ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler “eş anlamlılar”
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Ek 7: UHS-O / ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler “eş anlamlılar” 
 

 

 
 

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki yeni kodlar, 
tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler “eş anlamlılar” 

Bu ek, 1 Eylül 2011 tarihi itibarıyla, UHS-O/ICD-O 3. baskıdaki tüm resmi eklemeler, değişiklikler ve 
revizyonların bir listesini sağlar. Bu güncelleme IARC / WHO’nun ICD-O-3 Komitesi tarafından 
onaylanmıştır. Herhangi bir yorum ICDO3@iarc.fr ya da whofic@who.int gönderilmelidir. 
“Bold”, ICD-O-3 (2000) baskısındaki bir değişikliği gösterir. 
İlgili terim = girintili değil 
Sinonim = girintili 
Sinonimi “eşanlamlı” taşı = Önceden tercih edilen terimi sinonim “eşanlamlı” olarak taşı (“unbold” ve girintili 
önceki tercih edilen terim) 
“New syn of rel term” = İlgili terimin yeni sinonimi “eşanlamlısı” 

 
Yeni kod ve terim 8077/0 Skuamöz intraepitelyal neoplazm, düşük derece 
Yeni sinonim 8077/0 Skuamöz intraepitelyal neoplazm, derece I 
Yeni sinonim 8077/0 Skuamöz intraepitelyal neoplazm, derece II 
Yeni ilgili terim 8077/0 Anal intraepitelyal neoplazm, düşük derece (C21.1) 
Yeni ilgili terim 8077/0 Servikal intraepitelyal neoplazm, düşük derece (C53._) 
Yeni ilgili terim 8077/0 Özofageal skuamöz intraepitelyal neoplazm (displazi), düşük derece (C15._) 

Yeni tercih edilen terim 8077/2 Skuamöz intraepitelyal neoplazm, yüksek derece 
Sinonim”eşanlamlı” 8077/2 Skuamöz intraepitelyal neoplazm, derece III 
Yeni ilgili terim 8077/2 Özofageal skuamöz intraepitelyal neoplazm (displazi), yüksek derece (C15._) 

Yeni kod ve terim 8148/0 Glandüler intraepitelyal neoplazm, düşük derece 
Yeni sinonim 8148/0 Glandüler intraepitelyal neoplazm, derece I 
Yeni sinonim 8148/0 Glandüler intraepitelyal neoplazm, derece II 
Yeni ilgili terim 8148/0 Biliyer intraepitelyal neoplazm, düşük derece 
Yeni ilgili terim 8148/0 Özofageal glandüler displazi (intraepitelyal neoplazm), düşük derece (C16._) 

Yeni tercih edilen terim 8148/2 Glandüler intraepitelyal neoplazm, yüksek derece 
Sinonim 8148/2 Glandüler intraepitelyal neoplazm derece III 
Yeni sinonim 8148/2 “Flat” yassı/basık intraepitelyal neoplazm, yüksek derece 
Yeni ilgili terim 8148/2 “Flat” yassı/basık intraepitelyal glandüler neoplazm, yüksek derece (C24.1) 
Yeni sinonim 8148/2 “Flat” yassı/basık intraepitelyal neoplazm (displazi), yüksek derece 
(C24.1)   

Yeni ilgili terim 8148/2 Biliyer intraepitelyal neoplazm, yüksek derece 
Yeni sinonim 8148/2 Biliyer intraepitelyal neoplazm, derece 3 (BilIN-3) 
Yeni ilgili terim 8148/2 Özofageal glandüler displazi (intraepitelyal neoplazm), yüksek derece (C16._) 
Yeni sinonim 8148/2 Özofageal intraepitelyal neoplazm, yüksek derece (C16._) 

Yeni tercih edilen terim 8150/0 Pankreatik endokrin tümör, benign (C25._) 
Sinonim 8150/0 Adacık hücreli “islet cell” adenom (C25._) 
Yeni ilgili terim 8150/0 Pankreatik mikroadenom (C25._) 

Yeni tercih edilen terim 8150/1 Pankreatik endokrin tümör, NOS (C25._) 
Sinonim “eşanlamlı” 8150/1 Adacık hücreli “islet cell” tümör, NOS (C25._) 

Yeni tercih edilen terim 8150/3 Pankreatik endokrin tümör, malign (C25._) 
Sinonim “eşanlamlı” 8150/3 Adacık hücreli karsinom “Islet cell carcinoma” (C25._) 
Yeni ilgili terim 8150/3 Pankreatik endokrin tümör, nonfonksiyone 
Yeni ilgili terim 8152/1 Enteroglukagonoma, NOS 
Yeni ilgili terim 8152/1 L-hücreli tümör 
Yeni ilgili terim 8152/1 Glukagon-benzeri peptid-üreten”salgılayan” tümör (C25._) 
Yeni ilgili terim 8152/1 Pankreatik peptid ve pankreatik peptid-benzeri peptid 

  içeren, terminal tirozin amid üreten”salgılayan” tümör 
İlgili terimin yeni sinonimi 8152/1 PP/PYY üreten “salgılayan” tümör 

  UHS-O-3/ICD-O-3 
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Yeni ilgili terim 8152/3 Enteroglukagonoma, malign Was 8157/3 

Yeni tercih edilen terim 8154/3 Mikst pankreatik endokrin ve ekzokrin tümör, malign (C25._) 
Yeni ilgili terim 8154/3 Mikst endokrin ve ekzokrin adenokarsinom (C25._) 
İlgili terimin yeni sinonimi 8154/3 Mikst adacık hücreli ve ekzokrin adenokarsinom (C25._) 
Yeni ilgili terim 8154/3 Mikst asiner-endokrin-duktal karsinom 

Yeni terim ve kod 8158/1 Endokrin tümör, fonksiyone, NOS 
Yeni ilgili terim 8158/1 ACTH-üreten “salgılayan” tümör 

Yeni terim ve kod 8163/0 Pankreatobiliyer neoplazm, non-invaziv 
Yeni sinonim 8163/0 Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, düşük derece displazi içeren 
Yeni sinonim 8163/0 Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, düşük derece 

intraepitelyal neoplazm 

Yeni terim ve kod 
 
Yeni sinonim 

8163/2 
 
8163/2 

Papiller neoplazm, pankreatobiliyer-tip, yüksek derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C24.1) 

Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, yüksek derece displazi 
 
Yeni sinonim 

 
8163/2 

içeren (C24.1) 
Noninvaziv pankreatobiliyer papiller neoplazm, yüksek derece 

	 	 intraepitelyal neoplazm içeren (C24.1) 

Yeni terim ve kod 8163/3 Pankreatobiliyer-tip karsinom (C24.1) 
Yeni sinonim 8163/3 Adenokarsinom, pankreatobiliyer tip (C24.1) 

Yeni ilişkili terim 8201/3 Kribriform komedo-tip karsinom (C18._, C19.9, C20.9) 
Yeni sinonim 8201/3 Adenokarsinom, kribriform komedo-tip (C18._, C19.9, C20.9) 

Primer terimin yeni sinonimi 8213/0 Geleneksel “traditional” serrated “tırtıklı” “dişli” adenom 
Yeni ilişkili terim 8213/0 “Sessile” “sapsız” “serrated” adenom 
Yeni ilişkili terim 8213/0 “Sessile” “sapsız” “serrated” polip 
Yeni ilişkili terim 8213/0 Geleneksel “traditional” “sessile” “sapsız” “serrated” adenom 

Yeni terim 8213/3 “Serrated” “tırtıklı” “dişli” adenokarsinom 

Davranış kodu değişikliği 8240/1 Karsinoid tümör, NOS, apendiks (C18.1) Kod değişikliği 8240/3 

Davranış kodu değişikliği 8240/1 Karsinoid, NOS, apendiks (C18.1) Kod değişikliği 8240/3 

Tanım değişikliği 8240/3 Karsinoid tümör, NOS Sil (appendiks 8240/1 dışında) 

Tanım değişikliği 8240/3 Karsinoid, NOS Sil “(appendiks 8240/1 dışında)” 

Yeni ilgili terim 8240/3 Nöroendokrin tümör, derece 1 
Yeni ilgili terim 8240/3 Nöroendokrin karsinom, düşük derece 
Yeni ilgili terim 8240/3 Nöroendokrin karsinom, iyi-diferansiye 

Yeni tercih edilen terim 8244/3 Mikst adenonöroendokrin karsinom 
Sinonim 8244/3 Kompozit “bileşik” karsinoid 
Yeni sinonim 8244/3 Kombine “combined”/mikst karsinoid ve adenokarsinom 
Yeni sinonim 8244/3 MANEC “mixed adenoneurondocrine carcinoma” 

Yeni sinonim 8249/3 Nöroendokrin tümör, derece 2 

Yeni ilişkili terim 8249/3 Nöroendokrin karsinom, orta “moderately” diferansiye 

Yeni sinonim 8263/0 Tübülo-papiller adenom 
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 

 

 
 

Durum UHS-O-3/ICD-O-3 
Morfoloji Kod 

Terim Uygulama 

 
Yeni kod ve terim 

 
8265/3 

 
Mikropapiller karsinom, NOS (C18._, C19.9, C20.9) 

Yeni ilgili terim 8290/0 İğsi “spindle” hücreli onkositom (C75.1) 

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, düşük derece 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, düşük derece 
	 	 displazi içeren (C25._) 
Yeni ilgili terim 8453/0 İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta” moderate” 

derece displazi içeren (C25._) 
 

Was 8453/1 

Yeni sinonim 
 
Yeni ilgili terim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, orta “moderate” 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, intermediyer 

	

	 	 displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8453/2 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, yüksek derece 
displazi içeren (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8453/3 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, invaziv 
karsinom ilişkili (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik tümör, düşük derece displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece 
intraepitelyal neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni ilgili terim 

8470/0 
 

8470/0 

Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece displazi 
içeren (C25._) 
Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, orta “moderate” derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, intermediyer displazi içeren 

Was 8470/1 

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8470/2 
 

8470/2 

Müsinöz kistik tümör, yüksek derece displazi içeren 
(C25._) 

Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece intraepitelyal 

	

 
Yeni sinonim 

 
8470/2 

neoplazm içeren (C22._) 
Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece displazi içeren 

	

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/3 Müsinöz kistik tümör, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	
Yeni sinonim 8470/3 Müsinöz kistik neoplazm, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	

Yeni kod ve terim 8480/1 Düşük derece appendikal müsinöz neoplazm (C18.1) 	

Yeni ilgili terim 8490/3 Zayıf “poorly” koheziv karsinom 	

Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, NOS 	
Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 
	

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
terch edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 



Ek 7: UHS-O /  ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler “eş anlamlılar”
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 

 

 
 

Durum UHS-O-3/ICD-O-3 
Morfoloji Kod 

Terim Uygulama 

 
Yeni kod ve terim 

 
8265/3 

 
Mikropapiller karsinom, NOS (C18._, C19.9, C20.9) 

Yeni ilgili terim 8290/0 İğsi “spindle” hücreli onkositom (C75.1) 

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, düşük derece 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, düşük derece 
	 	 displazi içeren (C25._) 
Yeni ilgili terim 8453/0 İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta” moderate” 

derece displazi içeren (C25._) 
 

Was 8453/1 

Yeni sinonim 
 
Yeni ilgili terim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, orta “moderate” 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, intermediyer 

	

	 	 displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8453/2 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, yüksek derece 
displazi içeren (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8453/3 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, invaziv 
karsinom ilişkili (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik tümör, düşük derece displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece 
intraepitelyal neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni ilgili terim 

8470/0 
 

8470/0 

Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece displazi 
içeren (C25._) 
Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, orta “moderate” derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, intermediyer displazi içeren 

Was 8470/1 

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8470/2 
 

8470/2 

Müsinöz kistik tümör, yüksek derece displazi içeren 
(C25._) 

Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece intraepitelyal 

	

 
Yeni sinonim 

 
8470/2 

neoplazm içeren (C22._) 
Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece displazi içeren 

	

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/3 Müsinöz kistik tümör, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	
Yeni sinonim 8470/3 Müsinöz kistik neoplazm, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	

Yeni kod ve terim 8480/1 Düşük derece appendikal müsinöz neoplazm (C18.1) 	

Yeni ilgili terim 8490/3 Zayıf “poorly” koheziv karsinom 	

Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, NOS 	
Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 
	

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
terch edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 
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Yeni sinonim 
 
Yeni ilişkili terim 

8503/0 
 
8503/0 

İntraduktal papiller neoplazm, intermediyer derece neoplazm 
içeren (C22._, C24.0) 

İntrakistik papiller neoplazm, düşük derece intraepitelyal 
 
Yeni sinonim 

 
8503/0 

neoplazm içeren (C23.9) 
İntrakistik papiller neoplazm, intermediyer derece 

 
Yeni sinonim 

 
8503/0 

intraepitelyal neoplazm içeren (C23.9) 
İntraglandüler papiller neoplazm, düşük derece 

 
Yeni ilgili terim 

 
8503/0 

intraepitelyal neoplazm içeren (C22.1,C24.0) 
İntraduktal tübüler-papiller neoplazm, düşük derece 

Yeni ilişkili terim 
 
Yeni sinonim 

8503/2 
 
8503/2 

İntraduktal papiller neoplazm, yüksek derece 
intraepitelyal neoplazm içeren 

İntraduktal papiller neoplazm, yüksek derece 
 
Yeni sinonim 

 
8503/2 

displazi içeren 
İntraduktal papiller tümör, yüksek derece intraepitelyal 

 
Yeni sinonim 

 
8503/2 

neoplazm içeren 
İntraduktal papiller tümör, yüksek derece displazi içeren 

Yeni sinonim 
 
Yeni sinonim 

8503/2 
 
8503/2 

İntrakistik papiller neoplazm, yüksek derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C23.9) 
İntrakistik papiller tümör, yüksek derece intraepitelyal 

 
Yeni sinonim 

 
8503/2 

neoplazm içeren (C23.9) 
İntrakistik papiller tümör, yüksek derece displazi içeren 

 
Yeni ilgili terim 

 
8503/2 

(C23.9) 
İntraduktal tübüler-papiller neoplazm, yüksek derece 

Yeni ilgili terim 8503/3 İntraduktal papiller neoplazm, invaziv karsinom ilişkili 
İlgili terimin yeni sinonimi 8503/3 İntrakistik papiller neoplazm, invaziv karsinom ilişkili (C23.9) 

Yeni terim ve kod 8552/3 Mikst asiner-duktal karsinom 

Yeni ilgili terim 8811/0 Pleksiform fibromiksom 

Yeni ilgili terim 8970/3 Hepatoblastom, epitelioid (C22.0) 
Yeni ilgili terim 8970/3 Hepatoblastom, mikst epitelyal-mezenkimal (C22.0) 

Yeni terim ve kod 8975/1 Kalsifiye nested epiteliyal stromal tümör (C22.0) 

Yeni terim ve kod 9395/3 Pineal bölgenin papiller tümörü 

Yeni terim ve kod 9425/3 Pilomiksoid astrositom 

Yeni terim ve kod 9431/1 Anjiyosentrik gliyom 

Yeni terim ve kod 9432/1 Pituisitoma 

Yeni ilgili terim 9471/3 Medulloblastom, ekstensif nodüller içeren 

Yeni ilgili terim 9474/3 Anaplastik medülloblastom 

Yeni ilgili terim 9506/1 Ekstraventriküler nörositom 

Yeni terim ve kod 9509/1 Papiller gliyonöronal tümör 
Yeni ilgili terim 9509/1 Rozet-yapan gliyonöronal tümör 

Yeni ilgili terim 9591/3 Splenik B-hücreli lenfoma/lösemi, sınıflandırılamayan 
Yeni ilgili terim 9591/3 Splenik diffüz kırmızı pulpa küçük B-hücreli lenfoma 
Yeni ilgili terim 9591/3 “Hairy cell” “saçsı hücreli” lösemi varyant 
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 

 

 
 

Durum UHS-O-3/ICD-O-3 
Morfoloji Kod 

Terim Uygulama 

 
Yeni kod ve terim 

 
8265/3 

 
Mikropapiller karsinom, NOS (C18._, C19.9, C20.9) 

Yeni ilgili terim 8290/0 İğsi “spindle” hücreli onkositom (C75.1) 

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, düşük derece 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, düşük derece 
	 	 displazi içeren (C25._) 
Yeni ilgili terim 8453/0 İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta” moderate” 

derece displazi içeren (C25._) 
 

Was 8453/1 

Yeni sinonim 
 
Yeni ilgili terim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, orta “moderate” 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, intermediyer 

	

	 	 displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8453/2 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, yüksek derece 
displazi içeren (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8453/3 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, invaziv 
karsinom ilişkili (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik tümör, düşük derece displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece 
intraepitelyal neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni ilgili terim 

8470/0 
 

8470/0 

Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece displazi 
içeren (C25._) 
Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, orta “moderate” derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, intermediyer displazi içeren 

Was 8470/1 

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8470/2 
 

8470/2 

Müsinöz kistik tümör, yüksek derece displazi içeren 
(C25._) 

Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece intraepitelyal 

	

 
Yeni sinonim 

 
8470/2 

neoplazm içeren (C22._) 
Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece displazi içeren 

	

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/3 Müsinöz kistik tümör, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	
Yeni sinonim 8470/3 Müsinöz kistik neoplazm, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	

Yeni kod ve terim 8480/1 Düşük derece appendikal müsinöz neoplazm (C18.1) 	

Yeni ilgili terim 8490/3 Zayıf “poorly” koheziv karsinom 	

Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, NOS 	
Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 
	

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
terch edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 



Ek 7: UHS-O /  ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler “eş anlamlılar”
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 

Durum UHS-O-3/ICD-O-3 
Morfoloji Kod 

Terim Uygulama 

 

 
 
 
 

 

Yeni ilgili terim 

 

9596/3 

 

B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, büyük B-hücreli lenfoma ve klasik 
Hodgkin lenfoma arasında ara”intermediyer” bulgular içeren 

Yeni terim ve kod 9597/3 Primer kutanöz follikül merkezli “centre” lenfoma 

Yeni ilişkili terim 9680/3 Diffüz büyük B-hücreli lenfoma, kronik inflamasyon ilişkili 
Yeni ilişkili terim 

 
Yeni ilişkili terim 

9680/3 
 

9680/3 

B-hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, intermediyer ile diffüz büyük hücreli 
lenfoma ve Burkitt lenfoma arasında bulgular taşıyan 
Yaşlılarda görülen EBV pozitif diffüz büyük B- hücreli lenfoma 

Yeni ilişkili terim 
 
Yeni ilişkili terim 

9680/3 
 

9680/3 

Merkez sinir sisteminin primer diffüz büyük B-hücreli lenfoması 
(C70._,C71._, C72._) 
Primer kutanöz DLBCL, ayak tip (C44.7) 

Yenilenen 9688/3 T-hücreli/histiyosit zengin büyük B-hücreli lenfoma Was 9688/3, ICD-O-2’de 

Yeni sinonim 9698/3 Folliküler lenfoma, derece 3A 
Yeni sinonim 9698/3 Folliküler lenfoma, derece 3B 

Yeni sinonim, 9699/3 Ekstranodal marjinal zon lenfoması, mukoza ilişkili lenfoid doku içeren 

Yeni ilişkili terim 9702/3 Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK negatif 

Yeni ilişkili terim 9709/3 Primer kutanöz CD8-pozitif agresif epidermotropik sitotoksik T-hücreli lenfoma 

Yeni ilişkili terim 9709/3 Primer kutanöz CD4-pozitif küçük/orta “medium” T-hücreli lenfoma 

Yenilenen kod 9712/3 Intravasküler büyük B-hücreli lenfoma (C49.9) 

Yeni ilişkili terim 9714/3 Anaplastik büyük hücreli lenfoma, ALK pozitif 

Yeni tercih edilen terim 9716/3 Hepatosplenik T-hücreli lenfoma 
Sinonim 9716/3 Hepatosplenik gama-delta hücreli lenfoma 

Yeni sinonim 9719/3 Ekstranodal NK/T-hücreli lenfoma, nazal tip 

Yani terim ve kod 9724/3 Çocukluk çağı, sistemik EBV pozitif 
T-hücreli lenfoproliferatif hastalığı 

Yani terim ve kod 9725/3 Hidroa vaksiniform-benzeri lenfoma 

Yani terim ve kod 9726/3 Primer kutanöz gamma-delta T-hücreli lenfoma 

Yeni ilişkili terim 9727/3 Blastik plazmasitoid dendritik hücreli neoplazm 
Yeni ilişkili terim 9727/3 Blastik NK hücreli lenfoma [obs] 

Yeni sinonim 9734/3 Ekstraossöz plazmasitom 

Yani terim ve kod 9735/3 Plazmablastik lenfoma Was 9684/3 

Yani terim ve kod 9737/3 ALK pozitif büyük B-hücreli lenfoma 

Yani terim ve kod 9738/3 Büyük B-hücreli lenfoma, HHV8-ilişkili 
mültisentrik Castleman hastalığı’nda gelişen 

Yeni ilişkili terim 9740/1 Kutanöz mastositoz 
Yeni ilişkili terim 9740/1 Ürtikariya pigmentoza 
Yeni ilişkili terim 9740/1 Diffüz kutanöz mastositozis 
Yeni sinonim 9740/1 Deri soliter mastositomu 
Yeni sinonim 9740/1 Ekstrakütanöz mastositoma 

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
terch edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 
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Yeni terim ve kod 9741/1 “Indolent” “inaktif” sistemik mastositoz 

Yeni ilişkili terim 9741/3 Sistemik mastositoz, hematolojik klonal non-mast hücreli disorder ilişkili 
Yeni ilişkili terim 9741/3 Sistemik mastositoz, AHNMD içeren 
Yeni ilişkili terim 9741/3 Agrefif sistemik mastositoz 

Eklenen Notlar 9751/1 Langerhans hücreli histiyositozis, NOS [obs] (kullanınız 9751/3] 
Eklenen Notlar 9751/1 Langerhans hücreli granülomatozis [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9751/1 Histiyositozis X, NOS [obs] (kullan 9751/3) 

Davranış Kodu 9751/3 Langerhans hücreli histiyositozis, NOS 
Langerhans hücreli histiyositozis değişik 
tiplerinin tümüne, ayrıca önceki 9751/1 
den 9754/3’e dek olan terimleri de 
içerecek biçimde, bu kodu kullanınız 

 

Eklenen Notlar 9752/1 Langerhans hücreli histiyositozis, unifokal [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9752/1 Langerhans hücreli granülomatozis, ünifokal [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9752/1 Langerhans hücreli histiyositozis, mono-ostotik [obs] (kullanınız 9751/3) 

Eklenen Notlar 9753/1 Langerhans hücreli histiyositozis, multifokal [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9753/1 Langerhans hücreli histiyositozis, poli-ostotik [obs] kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9753/1 Hand-Schuller-Christian hastalığı [obs] (kullanınız 9751/3) 

Eklenen Notlar 9754/3 Langerhans hücreli histiyositozis, dissemine [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9754/3 Langerhans hücreli histiyositozis, jeneralize [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9754/3 Letterer-Siwe hastalığı [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9754/3 Akut progressif histiyositozis X [obs] (kullanınız 9751/3) 
Eklenen Notlar 9754/3 Nonlipid retiküloendotelyozis [obs] (kulanınız 9751/3) 

Yeni ilişkili terim 9757/3 Belirsiz “indeterminate” dendritik hücreli tümör 

Yeni terim ve kod 9759/3 Fibroblastik retiküler hücreli tümör 

Tanım düzeltme 9766/1 Lenfomatoid granülomatozis Önceleri” lenfoid granülomatozis” 

 
Yeni terim ve kod 9806/3 Mikst fenotip akut lösemi, t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 içeren 

Yeni terim ve kod 9808/3 Mikst fenotip akut lösemi, B/miyeloid, NOS 

Yeni terim ve kod 9809/3 Mikst fenotip akut lösemi, T/miyeloid, NOS 

ICD-O “Büyük revizyon” 981-983 LENFOİD LÖSEMİLER (C42.1) 
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 

 

 
 

Durum UHS-O-3/ICD-O-3 
Morfoloji Kod 

Terim Uygulama 

 
Yeni kod ve terim 

 
8265/3 

 
Mikropapiller karsinom, NOS (C18._, C19.9, C20.9) 

Yeni ilgili terim 8290/0 İğsi “spindle” hücreli onkositom (C75.1) 

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, düşük derece 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, düşük derece 
	 	 displazi içeren (C25._) 
Yeni ilgili terim 8453/0 İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta” moderate” 

derece displazi içeren (C25._) 
 

Was 8453/1 

Yeni sinonim 
 
Yeni ilgili terim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, orta “moderate” 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, intermediyer 

	

	 	 displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8453/2 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, yüksek derece 
displazi içeren (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8453/3 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, invaziv 
karsinom ilişkili (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik tümör, düşük derece displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece 
intraepitelyal neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni ilgili terim 

8470/0 
 

8470/0 

Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece displazi 
içeren (C25._) 
Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, orta “moderate” derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, intermediyer displazi içeren 

Was 8470/1 

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8470/2 
 

8470/2 

Müsinöz kistik tümör, yüksek derece displazi içeren 
(C25._) 

Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece intraepitelyal 

	

 
Yeni sinonim 

 
8470/2 

neoplazm içeren (C22._) 
Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece displazi içeren 

	

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/3 Müsinöz kistik tümör, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	
Yeni sinonim 8470/3 Müsinöz kistik neoplazm, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	

Yeni kod ve terim 8480/1 Düşük derece appendikal müsinöz neoplazm (C18.1) 	

Yeni ilgili terim 8490/3 Zayıf “poorly” koheziv karsinom 	

Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, NOS 	
Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 
	

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
terch edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 



Ek 7: UHS-O /  ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler “eş anlamlılar”
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 

Durum UHS-O-3/ICD-O-3 
Morfoloji Kod 

Terim Uygulama 

 

 
 
 
 

 

Yeni terim ve kod 

 

9811/3 

 

B lenfoblastik lösemi/lenfoma, NOS 

Yeni terim ve kod 9812/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(9;22) (q34;q11.2); BCR-ABL1 içeren 

Yeni terim ve kod 9814/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(12;21) (p13;q22); TEL-AML1 
(ETV6-RUNX1) içeren 

Yeni terim ve kod 9815/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, hiperdiploidi içeren 

Yeni terim ve kod 9816/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, hipodiploidi (Hipodiploid ALL) içeren 

Yeni terim ve kod 9817/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH içeren 

Yeni terim ve kod 9818/3 B lenfoblastik lösemi/lenfoma, t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 
(TCF3-PBX1) içeren 

Davranış Kodu Değişikliği 9831/3 T-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi Was 9831/1 

Yeni ilgili terim 9831/3 NK hücreli kronik lenfoproliferatif disorder “bozukluk” 

Yeni ilgili terim 9837/3 T lenfoblastik lösemi/lenfoma 

Yeni ilgili terim 9861/3 Akut miyeloid lösemi, mutasyona uğramış NPM1 içeren 
Yeni ilgili terim 9861/3 Akut miyeloid lösemi, mutasyona uğramış CEBPA içeren 

Yeni terim ve kod 9865/3 Akut miyeloid lösemi, t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 içeren 

Yeni terim ve kod 9869/3 Akut miyeloid lösemi, inv(3)(q21;q26.2) ya da 
t (3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 içeren 

Yeni ilgili terim 9891/3 Akut monoblastik ve monositik lösemi 

Yeni tercih edilen terim 9895/3 Akut miyeloid lösemi, miyelodisplazi-ilişkili değişiklikler içeren 
Sinonim 9895/3 Akut miyeloid lösemi, “multilineage” displazi içeren 

Yeni sinonim 9896/3 Akut miyeloid lösemi, t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 içeren 

Yeni sinonim 9897/3 Akut miyeloid lösemi, t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL içeren 

Yeni terim ve kod 9898/1 Geçici “anormal” “abnormal” miyelopoezis 

Yeni terim ve kod 9898/3 Miyeloid lösemi, Down Sendrom ilişkili 

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 



UHS-O Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: Onkoloji
“ICD-O International Classification of Disease for Oncology”

242 242 

	

	

 

Yeni terim ve kod 
MKL1 içeren 

9911/3 Akut miyeloid lösemi (megakaryoblastik), t(1;22)(p13;q13); RBM15- 

Yeni tercih edilen terim 9920/3 Terapi- ilişkili miyeloid neoplazm 
Sinonim 9920/3 Terapi-ilişkili akut miyeloid lösemi, NOS 
Yeni tercih edilen terim 9960/3 Miyeloproliferatif neoplazm, NOS 
Sinonim 9960/3 Kronik miyeloproliferatif hastalık, NOS 
Yeni sinonim 9960/3 Miyeloproliferatif hastalık, NOS 

Yeni tercih edilen terim 9961/3 Primer miyelofibroz 
Sinonim 9961/3 Miyeloskleroz, miyeloid metaplazi içeren 
Yeni tercih edilen terim 9964/3 Kronik eozinofilik lösemi, NOS 
Sinonim 9964/3 Hipereozinofilik sendrom 
Yeni terim ve kod 9965/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, PDGFRA “rearrangemen” içeren 

Yeni terim ve kod 9966/3 Miyeloid neoplazmlar, PDGFRB “rearrangement” içeren 

Yeni terim ve kod 9967/3 Miyeloid ve lenfoid neoplazmlar, FGFR1 abnormalite içeren 

Yeni terim ve kod 9971/1 Post transplant lenfoproliferatif disorder “bozukluk”, NOS 
Yeni sinonim 9971/1 PTLD, NOS 

Yeni terim ve kod 9971/3 Polimorfik post transplant lenfoproliferatif disorder”bozukluk” 

Yeni kod ve terim 9975/3 Miyloproliferatif neoplazm, sınıflandırılamayan 
Yeni sinonim 9975/3 Miyelodisplastik/miyeloproliferatif neoplazm, sınıflandırılamayan 

Yeni sinonim 9982/3 Refrakter “dirençli” anemi, halka sideroblast ve belirgin trombositoz ilişkili 

Yeni sinonim 9985/3 Çocukluk çağı, dirençli “refrakter” sitopeni 

Yeni sinonim 9986/3 Miyelodisplastik sendrom, izole del (5q) 

Yeni sinonim 9989/3 Miyelodisplastik sendrom, sınıflandırılamayan 

Yeni terim ve kod 9991/3 Dirençli “refrakter”nötropeni 

Yeni terim ve kod 9992/3 Dirençli “refrakter” trombositopeni 
Yeni sinonim 9985/3 Çocukluk çağı, dirençli “refrakter” sitopeni 
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 

 

 
 

Durum UHS-O-3/ICD-O-3 
Morfoloji Kod 

Terim Uygulama 

 
Yeni kod ve terim 

 
8265/3 

 
Mikropapiller karsinom, NOS (C18._, C19.9, C20.9) 

Yeni ilgili terim 8290/0 İğsi “spindle” hücreli onkositom (C75.1) 

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, düşük derece 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, düşük derece 
	 	 displazi içeren (C25._) 
Yeni ilgili terim 8453/0 İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta” moderate” 

derece displazi içeren (C25._) 
 

Was 8453/1 

Yeni sinonim 
 
Yeni ilgili terim 

8453/0 
 

8453/0 

İntraduktal papiller-müsinöz neoplazm, orta “moderate” 
displazi içeren (C25._) 

İntraduktal papiller-müsinöz tümör, intermediyer 

	

	 	 displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8453/2 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, yüksek derece 
displazi içeren (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8453/3 İntraduktal papiller müsinöz neoplazm, invaziv 
karsinom ilişkili (C25._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik tümör, düşük derece displazi içeren (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece intraepitelyal 
neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 8470/0 Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece 
intraepitelyal neoplazm içeren (C22._) 

	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni ilgili terim 

8470/0 
 

8470/0 

Müsinöz kistik neoplazm, düşük derece displazi 
içeren (C25._) 
Müsinöz kistik neoplazm, intermediyer-derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, orta “moderate” derece displazi 

	

 
Yeni ilgili terim 

 
8470/0 

içeren (C25._) 
Müsinöz kistik tümör, intermediyer displazi içeren 

Was 8470/1 

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 
 
Yeni sinonim 

8470/2 
 

8470/2 

Müsinöz kistik tümör, yüksek derece displazi içeren 
(C25._) 

Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece intraepitelyal 

	

 
Yeni sinonim 

 
8470/2 

neoplazm içeren (C22._) 
Müsinöz kistik neoplazm, yüksek derece displazi içeren 

	

	 	 (C25._) 	

Yeni ilgili terim 8470/3 Müsinöz kistik tümör, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	
Yeni sinonim 8470/3 Müsinöz kistik neoplazm, invaziv karsinom ilişkili (C25._) 	

Yeni kod ve terim 8480/1 Düşük derece appendikal müsinöz neoplazm (C18.1) 	

Yeni ilgili terim 8490/3 Zayıf “poorly” koheziv karsinom 	

Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, NOS 	
Yeni ilgili terim 8503/0 İntraduktal papiller neoplazm, düşük derece intraepitelyal 

neoplazm içeren (C22._, C24.0) 
	

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
terch edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 
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Ek 3: UHS-O/ICD-O 3. baskıda morfoloji kodu değişen terimler 
 

 
Morfoloji kod değişiklikleri 

 

 
 

Kod silindi 

 

8157/1 

 

Enteroglukagonoma, NOS 

 

Terimin yazıldığı kod 8152/1 

Kod silindi 8157/3 Enteroglukagonoma, malign Terimin yazıldığı kod 8152/3 

Kod silindi 8453/1 İntraduktal papiller-müsinöz tümör, orta düzeyde 
“moderate” displazi içeren (C25.1) 

 

Terimin yazıldığı kod 8453/0 

Kod silindi 8470/1 Müsinöz kistik tümör, orta düzeyde “ moderate” 
displazi içeren  (C25._) 

 

Terimin yazıldığı kod 8470/0 
 

Koddan silinen terim 9680/3 T-hücrelil/histiyosit zengin büyük 	
 
 
Kod silindi 9684/3 

B-hücreli lenfoma 
 

Plazmablastik lenfoma 

Terimin yeniden yazıldığı kod 9688/3 
 

Terimin kaydedildiği kod 9735/3 

Kod silindi 9975/1 Miyeloproliferatif hastalık, NOS [obs] Terimin kaydedildiği kod 9960/3 

 
 
 

Biyolojik davranış kodu değişiklikleri 
 

 
 
 

8240/1 Karsinoid tümör, NOS, appendiks (C18.1) 
8240/1 Karsinoid, NOS, appendiks (C18.1) 

 
9751/1, 9752/1, Kod değişikliği  9751/3. 
9753/1, 9754/1 9751/3 kodunu; tüm Langerhans 

hücreli histiyositoz türleri ile 
9751/1 den 9754/3’e dek olan 
terimler içinde kullanınız. 

 
 

 

 
 
 

Tanım değişikliği 
 

Durum Önceki kod Terim Uygulama 
 
Yeni ilgili terim 

 
9680/3 

 
Diffüz büyük B-hücreli lenfoma, 
kronik inflamasyon ilişkili 

 
Önceden “piyotoraks ilişkili lenfoma” 

Düzeltilmiş tanım 9766/1 Lenfomatoid granülomatozis Önceden “lenfoid granülomatoz” 
 

 

 
 

 

Ek 7: UHS-O/ICD-O 3. baskı 1. revizyondaki; yeni kodlar, 
tercih edilen terimler, ilişkili (ilgili) terimler ve sinonimler 

Durum Önceki kod Uygulama 

Durum Önceki kod Uygulama 
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