
ی

)ذارها

جمعیتین 

وكدگذ ها
ت سرطان

ه ده كننده

هنماي ثبت

اي چكيد

راه

راهنما(

است.     )  قق به مركز تحقيقات سررطان انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهرران (گروه ثبت سرطان

ششيخ طاهري
كلليه حقوق اين اثر متعل

هيهيه كننده: عباس  ت           

قوانینن كدگذذاري

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
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 ثبت شده 

 كدگذاري 

جا كه در 

 مورديابي 

جه به اين 

ن سيستم 

 نئوپالسم، 

ICD  .است

 طريق كدهاي 

ن اطالعات بايد 

 باشند. از آنج

دهاي آن براي

 در نهايت، با توج

 در خصوص اين

بر اساس رفتار 

 (

D10ها در  سم

ها را از  سرطان

بت سرطان، اين

 آشنايي داشته

ين، شناخت كد

ت. ه گرديده اس

تر توضيحاتي ل

تواند ب ها مي سم

 .اند  شده

(C00-C75)ط

 (C7

بندي نئوپالس بقه

شد. 

طان بسياري از

ها در برنامه ثب ه

ذاري سرطان 

شوند و بنابرا مي

توضيحاتي ارايه 

طور كامل ود، به

بندي نئوپالس بقه

بندي  زير طبقه

فت هاي مرتبط

(C80-76خص

(C96-81تبط

 اصلي براي طب

 وجود داشته باش

ناسان ثبت سرط

سازي داده كيده

هاي كدگذ ستم

IC كدگذاري م

 ICD10ها در 

I شو استفاده مي

اند. مبناي طب ه

هاي ها در گروه 

د، خون ساز و با

ه، ثانويه و نامشخ

و بافت هاي مرتب

 (C 

 (D37-D48)

گيرد و مبناي ي

تواند ع رفتار مي

طان دارد. كارشن

نين، پس از چك

يد با سيسن با

CD10ر اساس 

ه بندي سرطان ه

 ICDO سوم 

شده است. 

ICD10ر 

بندي شد طبقه 

 كلي، نئوپالسم

جز بافت لمفوئيد

ي بدتعريف شده

يد،  خون ساز و

(C97ل (اوليه) 

 (D00-

 (D10-D

(ص يا غير قطعي

و رفتار

سم را در بر مي

كد بر حسب نوع

مي در ثبت سرط

كنند. همچن  مي

ن ثبت سرطان

ها عموما بر طان

فصل، ابتدا طبقه

طان از ويرايش

ي با آن ارايه ش

در ها وپالسم

 ICD10 دوم 

طور  سم باشد. به

 بدخيم اوليه بج

دخيم مكان هاي

وليه بافت لمفوئي

د بدخيم مستقل

(D09-ر محل 

(D36خوش خيم

رفتار نامشخص 

و اساس مكان

 و مكان نئوپالس

وميكي تا پنج ك

قدمه

قش بسيار مهم

ها شناسايي  ان

راين، كارشناسا

هاي ايران، سرط

ت، لذا در اين فص

هاي ثبت سرط م

 و نحوه كدگذاري

بندي نئو بقه

ها در فصل  سم

 و مكان نئوپالس

نئوپالسم هاي  

ئوپالسم هاي بد

ئوپالسم هاي او

مكان هاي متعدد

ئوپالسم هاي د

ئوپالسم هاي خ

ئوپالسم هاي با

طبقه بندي بر

ندي تواما رفتار

ي هر مكان آناتو

مقد - 1- 5

كدگذاري نق

در بيمارستا

شوند. بنابر

ه بيمارستان

ضروري است

كه در نظام

بندي  طبقه

طب - 2- 5

تمام نئوپالس

مورفولوژي 

1.

نئ .2

نئ .3

م .4

نئ .5

نئ .6

نئ .7

ط -2-1- 5

بن اين طبقه

بنابراين براي

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
اداره آمار و �ناوری اطالعات سال�ت



 Lung   

 اول نشانه مكان

صا در مورد س

يت يا فراواني

ال مورفولوژيك اس

25           leio

25.0        Su

خ ئوپالسم خوش

بند  در اين طبقه

آغ M  با حرف 

3 malignant 
3.0 upper gu
3.1 lower gu
3.9 gum, uns

   Primary 

     C34.9  

 شده و دو رقم 

 موضوع خصوص

نيز بدليل اهمي

عناي آنها اصوال

omyoma of 

ubmucous le

رحم كه يك نئ

ت. 

السم نيز تواما 

. اين نوع كدها

neoplasm o
um
um
specified 

    Secondar

  C78.0 

آغاز  Dيا  Cف 

 دهد.  مي

شده است. اين

هاي مختلف) ني

قبل است اما مع

دهد.  ي

uterus 

eiomyoma o

leiomyom ر

السم را دارا است

ط به رفتار نئوپال

 نيز در بر دارد.

of gum

ry        insitu

 D02.2

است كه با حرف

ه مكان را نشان

 نظر گرفته ش

sol با رفتاره)

كدهاي حالت ق

وژي را نشان مي

of uterus 

D فقط برايma 

نئوپال ي و رفتار

 اطالعات مربوط

به توپوگرافي را

u       benign 

2         D14.3 

به اين صورت ا 

صي تر مربوط به

لوژي و رفتار

بندي در  طبقه

idهاي  وپالسم

ن كدها مانند ك

ولوع خاص مورف

D25دهد كد  

لوژي، توپوگرافي

لوژي و رفتار

دهد. البته   مي

طالعات مربوط ب

 لثه فوقاني

تحتانيه 

 unknown 

  D38.1 

ICD10ها در 

جزئيات اختصاص

اساس مورفول

بعنوان اساس 

د. برخي از نئو

اند. ساختار اين ده

و رقم اعشار نوع

 فوق نشان مي

كد معناي مورفو

ر اساس مورفول

 درگير را نشان

بندي اط ن طبقه

لثه

تار اين نوع كده

م بعد از اعشار) ج

طبقه بندي بر

 موروفولوژي ب

n شود ديده مي

بندي شد  طبقه

وع مورفولوژي و

گونه كه مثال 

. بنابراين اين ك

طبقه بندي بر

ندي نوع بافت 

ر موارد كمي اين

ساخت

چهارم (رقم

ط -2-2- 5

در مواردي

nonsolid

مورفولوژي 

اصلي، كد نو

همانگ

كاربرد دارد

ط -2-3- 5

بن اين طبقه

شود. در مي

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
اداره آمار و �ناوری اطالعات سال�ت
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شان دهنده 

/0 

/1 

/2 

/3 

/6 

M8

M8

هاي  رستان

هاي   بخش

ت)

ده است)

روف الفبل 

) نش/د از مميز(

benign 

uncertain b

in situ 

malignant, 

malignant, 

8170/0      L

8170/3      H

سياري از بيمار

ها در  ئوپالسم

ها ارايه شده است

ه كدها ارايه شد

ي به ترتيب حر

كند. رقم بعد مي

ehavior 

primary 

secondary 

Liver cell ad

Hepatocellu

 بنابراين، در بس

بندي نئ ي طبقه

  ت:

ت)

تيب شماره كده

 به ترتيب شماره

ضع و مورفولوژي

 بافت را معلوم م

  آمده است.

denoma 

ular carcinom

اختياري است. 

 اين كتاب براي

هاي زير است خش

ب ارايه شده است

اي موضع به ترت

هاي مورفولوژي 

 اصطالحات موض

تر  وع اختصاصي

رود: 

د رخ مي دهد آ

ma 

 ICD10ا در 

 سوم

منتشر شد. از 

 كتاب داراي بخش

فاده از اين كتاب

خش انواع كدها

بخش انواع كده

ين بخش، تمام 

م و سوم

د. رقم چهارم نو

ح زير بكار مي ر

 مشخص در كبد

 استفاده از آنها

  د.

IC  ویرایش

 WHOوسط 

شود. اين  ده مي

ش راهنماي استف

گرافي (در اين بخ

ولوژي (در اين بخ

وپوگرافي (در اين

 گرديده است)

ين ويرايش دوم

دهد نشان مي را 

ي رفتار به شرح

ولوژي كه بطور 

 ICDO است

يابد نميختصاص 

CDOبندي  ه

تو 2000 سال 

 سرطان استفاد

IC در اين بخش)

ي كدهاي توپوگ

ي كدهاي مورفو

 مورفولوژي و تو

ها آنها نيز ارايه

ي مورفولوژي بي

ي آن نوع بافت 

سم است. كدها

مورفوه يك كد 

دقيقا بر اساس

كدها احتماال اخ

سیستم طبقه

در ICDOوم 

هاي ثبت  برنامه

CDOاهنماي 

اي هرست شماره

اي هرست شماره

الفبايي  هرست

شده و سپس كد

هاي كدها فاوت

رقم بعدي 3

رفتار نئوپال

در زير نمونه

اين كدها د

كشور اين ك

س -3- 5

ويرايش سو

پاتولوژي و 

ر .1

فه .2

فه .3

فه .4

ارايه ش

تف .5

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
اداره آمار و �ناوری اطالعات سال�ت
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 ICDOر 

فتار نيست 

جود دارد). 

چهارم (رقم 

نه سرطان 

 

 

 

 

 

 M حرف 

) /ز مميز (

ح زير بكار 

/0 
/1 
/2 
/3 
/6 

د وجود دارد. در

 نشان دهنده رف

IC هماهنگي وج

اركتر چهكان و ك

(ن ریهن دهنده 

 است: 

C00-C75 (s

C76 (ill-def

C80 (unkno

C77 (lymph

C42 hemato

ين نوع كدها با

كند. رقم بعد از 

ي رفتار به شرح

benign 
uncertain b
in situ 
malignant, 
malignant, 

رفولوژي. 

كي فقط يك كد

ICD  اين كدها

C0  درCD10

قم اول نشانه مك

C34.9    نشان

ICD بكار رفته

specified sit

fined sites) 
own sites) 

h nodes) 
opoetic (C4

ICD1 است. اي

كت را معلوم مي

مي است. كدهاي

ehavior 

primary 
secondary 

ن) و كدهاي مور

ر مكان آناتوميك

D10 بر خالف 

C80-00دهاي 

غاز شده و دو رقم

راي نمونه، كد

DOهاي زير در 

tes) 

 

42.0 Blood; 

10 مورفولوژي 

تر بافت اختصاصي

ت سرطان) الزام

وپوگرافي (مكان

بنابراين براي هر

ده شده است و 

ها با موضع كد

آغا C ه با حرف

بر  دهد. شان مي

جباري است. كد

C42.1 Bon

ا همان كدهاي

رقم چهارم نوع ا

(ثبت ICDO در 

ست:  كدهاي تو

دهد. ب نشان مي

تفادد خاص) اس

 دهنده اين كد

 صورت است كه

ط به مكان را نش

اج ICDOد در 

e marrow ; 

لوژي و رفتار

دهد و دقيقا  مي

دهد. ر نشان مي

ده از اين كدها 

ICDOدر 

 استفاده شده اس

اساس مكان

I تنها مكان را ن

C بجز چند كد)

ن موضع نشان

ICDO  به اين

تر مربوط صاصي

تفاده از اين كد

C42.2 Sple

اساس مورفول

درگير را نشان 

ن نوع بافت را ن

سم است. استفاد

ساختار كدها 

I  از دو نوع كد

طبقه بندي بر 

ICDOدي در 

C00-C80هاي 

 موارد اندك، بين

O نوع كدها در 

ر) جزئيات اختص

ه ريه) است. است

een)   

طبقه بندي بر

ندي نوع بافت د

رقم بعدي آن 3 

ه رفتار نئوپالس

س -4- 5

 CDOدر 

ط -4-1- 5

بند اين طبقه

تنها از كده

(البته بجز 

ساختار اين

بعد از اعشار

بدخيم اوليه

ط -4-2- 5

بند اين طبقه

آغاز شده و

نشان دهند

مي رود: 

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
اداره آمار و �ناوری اطالعات سال�ت
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 در نهايت 

M-

On

On

اصلي بكار 

س آن عمل 

 اين معني 

يق تر واژه 

ق تر وجود 

شده است. 

Hurtle c

خص نشده 

ار تنها در 

صورت به 

ت فرو رفته و 

ست. 

-8290/3 Ox

nocytic carc

nocytic aden

   Hurtle ce

   Hurtle ce

   Follicula

 بخش، اماليي ا

تر بايد بر اساس

به  NOSچنين 

ق تر، شكل دقي

ه اطالعات دقيق

ي خاصي ارايه ش

 cellثال فوق، 

ص موضع مشخ

هند بود. كدگذا

لوژي مورد نظر 

صورت  مترادف به

معادل يكسان اس

xyphilic ade

cinoma 
nocarcinom

ell carcinom

ell adenocar

ar carcinoma

اند. در اين  شده

 صاص كد دقيق

دام نمايد. همچ

د اطالعات دقيق

ستفاده نمود كه

ي كد توپوگرافي

راي نمونه در مث

ين اگردر تشخيص

موال ثانويه خواه

اشد كه موروفول

هاي  شده، واژه

جح، مترادف و مع

enocarcinom

ma 
ma (C73.9)

rcinoma (C7

a, oxyphilic

 الفبايي ارايه ش

 كاربر براي اختص

به تكميل كد اقد

در صورت وجود

سا NOSوان از 

حات مورفولوژي

دهد. بر  رخ مي

دهد. بنابراي  مي

ساير مواضع معم

قيد شده با یص

ICDOب 

ت پررنگ ارايه ش

هاي ارج  به واژه

ma 

73.9) 
c cell (C73.9

وگرافي در نظم

ستفاده شده كه ك

ذار بايد نسبت به

وجود ندارد و د

ر صورتي مي  تو

برخي از اصطالح

طور اوليه ضع به

(C73.9)  رخ

ستفاده كند. س

حت در تشخی

اي كتاب شماره

ارجح به صورت

اند. كد مربوط ه

9) 

رفولوژي و توپو

اس  Seeز ارجاع 

ي است كه كدگذ

و ICDOظر در 

 شود و تنها در

شود در مقابل ب

وژي در آن موض

يه در تيروييد 

ا  (C73.9)ه 

به صرادهد كه 

الفبایی و ش

هاي ا تاب، واژه

 ارجح ارايه شده

هاي مو مام واژه

 و در مواردي از

عنيبه اين م -. 

مفهوم مورد نظ

د از آن استفاده

ش ل مشاهده مي

 كه آن مورفولو

صورت اولي ول به

ن كد ارايه شد

في را تغيير دگرا

  .خ داده است

ساختار بخش

اي اين كت شماره

دل در زير واژه

خش الفبايي تم

 آمريكاي است 

ن بخش عالمت 

شكل ديگري از م

جود دارد و بايد

. )1(د

گونه كه در مثا

اين معني است

ca طور معمو به

ذار بايد از همان

تواند كد توپوگ ي

وضع ديگري رخ

س - 5- 5

در بخش ش

ةاي معا واژه

در بخ

رفته امالي

كند. در اين

است كه ش

مورد نظر و

نداشته باشد

همانگ

اين كد به ا

arcinoma

باشد، كدگذ

شرايطي مي

در مو اولیه

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
اداره آمار و �ناوری اطالعات سال�ت
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 )9.وضع (

وضع اوليه 

هاي   مكان

Second

 Genera

خيص فوق 

 كدگذاري 

يمار مانند 

وع نامشخص مو

اري كند. اگر مو

 در نظر گرفتن 

dary neopla

alized meta

دهد و در تشخ 

حيه نامشخص 

هاي بي ر وضعيت

حد امكان از نو ر

سرطان را كدگذ

ده باشد، بدون 

asm of liver

astasis; Me

ر پوست رخ مي

يه را پوست ناح

 با توجه به ساير

ن بكار ببرد و در

د موضع اوليه س

شخيص قيد شد

  ص يابد.

r, Primary 

elanoma of 

م بطور اوليه در

د مكان اولير باي

تواند  يگذار نم

ن موضع سرطان

راين كدگذار بايد

ه صراحت در تش

ژي كد اختصاص

site unknow

back; Prim

ز آنجا كه مالنوم

بنابراين كدگذار

 نشده باشد، كد

حدس بزند. 

IC

 براي نشان دادن

 نكند. 

زامي است. بنابر

استفاده نمايد.  

يا معادل آن به "

وط به مورفولوژ

wn : Stoma

mary site un

زارش شده اما از

ش شده است، ب

راحت گزارش ص

ن نئوپالسم را ح

DOري در 

ن كد ممكن را 

C76(  استفاده

ي موضع اوليه الز

 C80يد از كد 

"وليه نامشخص

مكان خاص مربو

ach? Colon

nknown (C

گز backوم در 

امشخص گزارش

 بدخيم اوليه بص

داد و غيره، مكان

وانین كدگذا

توپوگرافی ها

تصاصی

ترين د اختصاصي

6د تعريف شده (

یه

رطان، كدگذاري

اشد، كدگذار باي

مكان او"عبارت 

يا م C80يد به 

n? (C80, M8

C43.9, M872

ل هر چند مالنو

وليه بصراحت نا

مكان نئوپالسم 

راخ شدگي، انسد

قو -6- 5

كدگذاري

موضع اخت

كدگذار بايد

يا مواضع بد

موضع اولی

در ثبت سر

نامشخص با

ر عاگ

ذكر شده با

8000/3) 

20/3) 

در اين مثال

نيز مكان او

نمايد. 

اگر م

پارگي، سور

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
اداره آمار و �ناوری اطالعات سال�ت
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نجام شده 

 اين موارد 

س الفبايي 

ر تشخيص 

شده، برخي 

 بر اساس 

شد. 

Ar
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

ص مشخص 

basal ce  

 باشد، بايد 

 تقسيم بندي ا

سان نيست. در 

هادي در ايندكس

گر نوع بافت در

ضع بد تعريف شد

دگذار بايد ابتدا

C )NOS باش (

rm 
C76.4 NOS
C44.6 NOS
C49.1 NOS
C49.1 adipo
C47.1 autom
C40.0 bone
C49.1 conn

رگير از تشخيص

carcin  مثالell

ز انواع ساركوما 

د اما تعمدا اين

حاصل كامال يكس

 .

 به بافت پيشنه

 شده است و اگ

ن، در زير مواضع

خص نيست، كد

76ي نبايد كد 

S 
S (carcinom
S (sarcoma, 
ose tissue 
matic nervo
e  
nective tissu

گر نوع بافت در

noma از انواع 

 اگر تشخيص از

ند، مغايرت دارد

ات آناتوميكي ح

ي خود قرار دهد

ص نيامده است،

ي مختلف ارايه 

ند. عالوه بر اين

ز تشخيص مشخ

ولين انتخاب وي

ma, melanom
lipoma) 

ous system 

ue 

. ارايه شده و اگ

گر تشخيص ، ا

 يابد. همچنين 

  يه شده است:

حصر به فرد باشن

 رود اما تقسيما

ناي طبقه بندي

رگير در تشخيص

هاي ه انواع بافت

 نظر استفاده كن

ع بافت درگير از

ده عمل كند و ا

ma, nevus) 

صبي همبند و ..

براي نمونه  رت،

C7اختصاص (

دي جداگانه ارايه

ي 

ك سومي مري 

طبقات بايد منح

صصين بكار مي

يص آمده را مبن

Cنوع بافت در ،(

 بد تعريف شده

 به بافت مورد 

كه نوع  صورتي

ع بد تعريف شد

مونه، چربي، عص

 در غير اين صور

C44.  6.4(نه

ي دو تقسيم بند

وصيف آناتوميكي

قسيم بندي يك

 اين اصل كه ط

صالح توسط متخ

حي كه در تشخي

یف شده

C76ريف شده (

  اده نكنيد. 

 در زير مواضع 

د از كد مربوط

اند. در هاد شده

شده در زير موضع

ها براي نم  بافت

 اختصاص يابد. 

6شده بايد كد 

C1(  

مري ر تقسيمات

بر اساس تو  0.

بر اساس تق  3.

تقسيم بندي با

هر دو نوع اصطال

د همان اصطالح

مواضع بد تعری

د مواضع بد تعر

استفا NOS از 

هرست الفبايي 

ست، كدگذار بايد

هاي رايج پيشنه

هاي پيشنهاد ش

انواع  Armير 

كد همان بافت 

 پيشنهاد ارايه ش

-.15مري (

در مورد زير

- .2

- .5

اين ت

است زيرا ه

كدگذار بايد

: مAقانون 

اگر در مورد

كد دهيد و

در فه

مشخص اس

ه مورفولوژي

ه مورفولوژي

در زي

است، بايد ك

باشد، طبق

 �عاو�� �مان دا�ه ع�وم �ش�ی کاشان
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ه شود زيرا 

C40.9 (

در صورتي 

كد مناسب 

ژي مربوط 

تم عصبي 

C49 رخ (

ها (كدها) 

شود، قابل 

ربوطه نيز 

Fibrosa

ند رخ مي 

Malign

ست منشاء 

periabd

chondro توجه

 cartilage)و  

 آن آمده باشد د

كدگذار بايد از ك

د. اگر موروفولوژ

C40, سيست ،(

9 بافت همبند (

ه ت همين مكان

ش ارجاع داده مي

 موروفولوژي مر

  فاده كند.

arcoma in t

ل در بافت همبن

nant melano

ست كه از پوس

dominal cy

osarcomaو  

C40.0 (bon

In the  و مانند

ر اين صورت، ك

لوژي توجه كند

C41تخوان ( 

) و C72ي ( 

 از زير تقسيمات

في كه به آنها ا

ت نشده باشد و

ريف شده) استف

the region o

F طور معمول به

oma perire

طان بدخيمي اس

C44.5 Sk.( 

ystadenocar

Osteosarco 

 (neصحيح آنها 

e regionانند 

ده نمايد. در غير

د ابتدا به مورفول

C43,C استخ ،(

م عصبي مركزي

ذاري مكان بايد

كدهاي توپوگرا

رد نظر فهرست

هاي بد تعر كانم

of leg(C49.

Fibrosarcom

ectal tissue

النوم اصوال سرط

kin of trunk)

rcinoma  

 oma تشخيص 

مي دهند و كد ص

. يا با عباراتي ما

همان واژه استفاد

ستفاده كند. 

ذار بايدت، كدگ

C44 پوست ( 

ش هاي سيستم

رت براي كدگذ

ع مورفولوژي و ك

 اگر پيشوند مور

(م C76مناسب 

2, M8810/3

maود ندارد اما  

  شود. ي

 ندارد ولي مال

(ختصاص يابد  

ساركوم بايد به 

و غضروف رخ مي

pa،infra  ... و

كدگذار بايد از ه

) اسC76سب (

هرست نشده است

هايي مانند كان

C7ساير بخش ،(

ست، در اين صو

ع بر اساس نوع

 نماييد). ولي 

 زير تقسيمات م

3) 

ست الفبايي وجو

Cكدگذاري مي (

perirec وجود

ست ناحيه كد اخ

ود. در خصوص س

ب در استخوان و

 peri ،araمانند

 ICDO باشدك

تعريف شده منا

ند مورد نظر فه

ه معموال در مك

C70) 71)، مغز

) اسC45يوم (

 A(اين موضوع .

تيروييد مراجعه

 كدگذار بايد از 

in the در فهرس

C49.2 ساق پا (

 ctal tissue 

مثال بايد به پوس

C4 استفاده شو

وژي ها به ترتيب

است.  

پیشوندها

با پيشوندهايي م

ژه مورد نظر در 

گير يا مواضع بد

ارتي، اگر پيشون

هايي باشد كه م

C47) 0)، مننژ

مربوط به مزوتلي

(طبق قانون  د

ست (به مثال ت

عده فوق نباشد،

e region of 

ن بافت همبند 

فهرست الفبايي

ابراين، در اين م

49.1از كد 

ين مورفولوا

of limb)

پ :Bقانون 

اگر موضع ب

كه عين واژ

با بافت درگ

عبا به

به نئوپالسم

7محيطي (

دهد يا م يم

استفاده كند

تشخيص اس

مشمول قاع

leg

دهد بنابراين

در فه

گيرد. بنا مي
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شاره ندارد. 

 در مورد 

نئوپالسم  

ظر گرفتن 

شد فرض 

ن موضوع 

همپوشاني 

استفاده  8.

با  8.هارم 

Carcin

ه شروع را 

 با كاراكتر 

وضع خاصي اش

وجود دارد. 1ن

يك است كه 

ايد. براي در نظ

 مكان يكي نبا

ر هستند ولي اين

شد. اگر فرض ه

8اراكتر چهارم 

د از كاراكتر چه

  شد.

oma descen

 و پزشك نقطه

راين همان كد 

cysta نيز به مو

گيري همپوشان

ن زماني مطرح

را تعيين نما ع

گير كننده دو

   كرد.

مي نيز همجوار

تومي داشته باش

 نمايد: 

دگذار بايد از كا

شد)، كدگذار بايد

 وجود داشته باش

nding colon

ديگر قرار دارند

C18.6  بنابر (

adenocarcin

درگتمال وجود 

رطان همپوشان

نقطه شروعند 

 مورفولوژي درگ

ه و ثانويه فرض

وال از نظر آناتوم

ياز به كتب آنات

ام به كدگذاري

ر اين صورت كد

 آنها مشابه باش

كان همپوشان) 

n and sigm

 نيز مجاور يكد

C18.8 ,ست (

 nomaدارد و 

شود. 

شود احت ش مي

روري است. سر

 و پزشك نتوان

د از : 

به عبارتي اگر 

آنها رابطه اوليه 

قرار دارند، معمو

ن همجواري ني

به نكات زير اقد

جوار باشند، در

د سه كاركتري

بي (كد ويژه مك

oid (C18.8,

 دارد. دو مكان

 مكان مشابه اس

periab وجود ند

C76 استفاده ش

پوشان

ستم بدن گزارش

 نكات زير ضر

 رخ داده باشد

ست كه عبارتند

 داشته باشد، ب

شند و نتوان بين

ديگر باشند. 

عددي كنار هم ق

عيينست براي ت

ار بايد با توجه ب

يستم بدن، همج

 مكان باشد (كد

 اينكه كد تركيب

, M8010/3)

مپوشاني وجود 

كاركتري هر دو

 bdominal 

.2 (abdomen

مكان هاي همپو

يه در يك سيس

پوشان توجه به

هم اي مجاور

 شروطي الزم اس

ئوپالسم وجود

 

دخيم اوليه باش

مشخص باشد. 

مرز (مجاور) يكد

ي آن از نظر عد

كدگذار ممكن اس

ن صورت كدگذا

شده در يك سي

ر مربوط به يك

تفاده كند؛ مگر

هاي هم ش فرض

جا كه كد سه ك

ت مي شود. 

١‐  Overlapping

هرست الفبايي 

(n, NOS كد 

سرطان هاي م

چند مكان اولي

ي بدخيم همپ

ها مكاندر  لیه

عنوان همپوشان

 ) صرفا يك نئ

  مطرح نيست. 

 هر دو موضع بد

) نقطه شروع نام

رم) نواحي هم م

هايي كه كدها ن

صداق ندارد و ك

شته باشد، در اين

هاي ذكر ش مكان

و مكان همجوار

سه كاركتري است

ين مثال، پيش

رده است. از آنج

  )C18.8ثبت (

g lesion (continu

در فه

بنابراين، از 

: سCقانون 

زماني كه چ

هاي  نئوپالسم

بدخیم اولی

نئوپالسم بع

اول 

همپوشاني 

دوم)

سوم)

چهار

مكان

هميشه مص

مصداق داش

اگر م

. اگر دوكند

همان كد س

در ا

مشخص نكر

  8.چهارم 

uous sites) 
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Carcin

gastroes 

Carcin

M8010/

هاي  پالسم

ين صورت 

ند. 

يا  لنفاوي 

ص (مانند 

باشد براي 

چندين گره 

شوند. اگر  

 نامشخص 

Malign

Malign

oma of eso

sophagial ju

oma of the

/3) 

يد از قواعد نئوپ

 

سان باشند، در اي

تعدد استفاده كن

هاي كه در گره

فاوي مواضع خاص

 لنفوم نودال با

C77. و اگر چن

ر كدگذاري مي

 ولي موضع آن 

nant lymph

nant lymph

phagus and

unctionبراي 

 tip of the t

جود ندارد و باي

 )C02.1شود (

مورفولوژي يكس

هاي اوليه مت كان

شود ك طالق مي

هاي لنف ر سلول

عاگر نونيست. 

9 نباشد از كد 

س موضع درگير

سترانودال بوده 

oma involv

oma of stom

d stomach 

ب C16.0 ويژه 

tongue inva

سم همپوشان وج

 اوليه ثبت مي ش

شد ولي داراي م

IA در مورد مك

ل به مواردي اط

ردي است كه د

وضع بيوپسي ن

نفاوي مشخص

 نودال بر اساس

ا اگر لنفوم اكس

ving cervica

mach (C16

(C16.0, M8

ز آنجا كه كد 

asion to the

 شرايط نئوپالس

ti  بعنوان مكان

تم بدن نباشسيس

ARCد از قواعد 

ادولنفوم نشوند. 

كسترا نودال موار

 لنفوم الزاما مو

گر مكان گره لن

هاي اكسترا فوم

C  خواهد بود اما

al and ingu

.9, M9590/3

8010/3)

رقرار است اما از

e ventral su

ص است بنابراين

ip of the ton

شخيص در يك س

ت و كدگذار بايد

ش ل تقسيم مي

شد اما لنفوم اكس

كه موضع اوليه

استفاده نمود. اگ 

شود. لنف اده مي

C77.9في آن 

uinal lymph

3) 

ط همپوشاني بر

  ي گردد.

urface of th

 شروع مشخص

 ngue بنابراين 

ست شده در تشخ

 همپوشان نيست

ها وم

دالول و اكسترا ن

رخ داده باشحال 

 توجه داشت ك

 -.C77دهاي 

 C77.8 استفا

شد، كد توپوگراف

شود.   مي

h nodes (C7

ين مثال شرايط

 اين كد ثبت مي

he tongue (C

ين مثال، نقطه

ه استفاده شود. 

مكان هاي فهرس

هاي  ز نوع مكان

توپوگرافی لنفو

 دو دسته نودال

لنفاوي مانند طح

بايد دهند.   مي

مواضع بايد از كد

گير باشد از كد

نباشم مشخص 

 C80  استفاده

77.8, M9590

در اي

وجود دارد،

C02.1, 

در اي

اوليه/ ثانويه

اگر م

نئوپالسم از

: تDقانون 

ها به  لنفوم

بافت هاي ل

معده) رخ 

كدگذاري م

لنفاوي درگ

موضع لنفوم

باشد از كد 

0/3) 
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ر خصوص  شود. در ده مي استفا  تخوان) C42 مغز است) my  2.1از كد

 شود. 

yeloid sarco

 درگير استفاده 

ها سمی

 omaمي بجز 

د از كد موضع 

توپوگرافی لوس

مام انواع لوسم

myeloid  بايد

: تEقانون 

در مورد تم

sarcoma
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براي اشاره 

سرطانهاي 

 نئوپالسم 

راي نمونه    

هاي سطح 

 طوري كه 

Mode  در

س در نظر 

 كدگذاري 

AIN Gr

ي كه نوع 

اند،   نموده

 نئوپالسم 

يد. 

squamous  ب

دهنده يكي از س

راي نشان دادن

i قرار دارند. بر

طبيعي بافت ه

ن مي كند؛ به 

erate cervic

Carc سرويكس

نوان نئوپالسم 

 Anus rade 

است. در مواردي

وژيست گزارش

chordom يك

M استفاده نماي

 cell cancer

ي تواند نشان د

تنها برح كانسر 

invasiveهاي 

كه با رشد غيرط

يكس خاطر نشا

cal dysplasia

cinoma in si

شد و بنابراين بعن

VIN Graو (

ز به تغيير آن ا

 پزشك يا پاتولو

ma (M9370/

M9370/0ز كد 

وند. براي نمونه 

spindle c مي

ICDO اصطالح

ده است. 

dy ه و سرطان

رويكس است ك

dysplas سروي

CIN   معادلa

C  به عنوانitu

زارش نشده باشد

vulv ade III)

ي كدگذار مجاز

چيزي است كه

 (3/راي نمونه 

، كدگذار بايد از

استفاده مي شو

cell cancer 

spin  .در باشد

آن فهرست نشد

 ysplasia بين

وضعيتي در سر

 siaيرات را در 

M  وGrade II

CIN Grade 

 باشد و چه گز

VAIN  ، (va

ت شده است ولي

 متفاوت از آن چ

لحاظ نمايد. بر 

ارش شده باشد

ه جاي يكديگر ا

اما رود  ار مي

ndle cell car

ت فوق در زير آ

ظر مورفولوژي 

Cervical i و

ف وسيعي از تغيي

Mild cervic

IIIها  لوژيست

se گزارش شده

 Grade III)

رفولوژي فهرست

دهد كه جاع مي

 پاتولوژيست را

يم بودن آن گز

ي ها

نوم به اشتباه به

squamou بكا

sp  ياrcinoma

ه و هيچ از حاالت

 in situ از نظ

intraepitheli

طيف CINدد. 

cal dysplasia

 زعم اكثر پاتول

evere dyspl

 vaginaمورد 

فولوژيور

سب با نوع مور

رفتار خاصي ارج

ارش پزشك يا 

راحت خوش خي

ي مورفولوژي

ارسینوم

 كانسر و كارسين

us cell carci

pindle cell 

شخص بكار رفته

در محل

هاي  كارسينوم

ial neoplasi

مشخص مي گرد

CIN   معادلa

شود اما به  مي

lasiaشود چه  

در م اين قاعده

جود دارد.

وكد رفتار در م

I كد رفتار متنا

 كدگذار را به ر

رت كدگذار گزا

ت ولي اگر به صر

كدگذاري

كانسر و كا

در مواردي 

inomaبه 

sarcoma

بدخيم نامش

كارسينوم

بسياري از

ia (CIN)

سرويكس م

Grade I

نظر گرفته

ش گرفته مي

مي گردد. ا

III)نيز وج (

: كFقانون 

ICDOدر 

مورفولوژي،

در اين صور

بدخيم است
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 متفاوتند. 

ربرد دارد. 

1 

2 

3 

4 

9 

شان دهنده 

راي نمونه 

M8  نشان

ته باشد. 

Undiffe

Modera

ضع خاصي 

مونه اي از 

عي بافت منشاء

هاي بدخيم كار م

Grade 1 

Grade 2 

Grade 3 

Grade 4 

-

ز اصطالحات نش

 متفاوت است. بر

8020/3 با كد 

ز را مد نظر داشت

erentiated c

ately differ

 معموال در موض

(نم ر شده است

هاي طبيع سلول

ا براي نئوپالسم

Well diff

Different

Moderate

Moderate

Intermed

Poorly di

Undiffere

Anaplast

Not deter

ي شود. برخي از

 آن مورفولوژي 

 grade IV (

نده درجه تمايز

carcinoma 

rentiated ca

ها  ع مورفولوژي

 مورفولوژي ذكر

ي تا چه حد از س

د.  اين رقم تنها

ferentiated 

tiated, NOS 

ely differentia

e well differen

diate differenti

ifferentiated 

entiated 
tic 

rmined/ not st

بايد كدگذاري ز

ه كد آنها با كد 

und كارسينوم)

الحات نشان دهن

      M 8020

arcinoma w

ند زيرا اين نوع

 مقابل اصطالح 

هاي سرطاني ول

لوژي نشان دهد

ated 
ntiated 
iated 

tated 

درجه تمايزرين 

كنند بطوري كه

differentiate

گذار بايد اصطال

0/34 

with poorly

ع

موضع نيز هستن

طه در پرانتز در 

دهد كه سلو  مي

شم در كد مورفو

 است، تنها باالتر

ك ي را مطرح مي

ed carcinom

مورفولوژي، كدگ

y Undifferen

ن دهنده موضع

 نشان دهنده م

مربوط عد موض

جه تمايز نشان 

يز را با رقم شش

تمايز ذكر شده 

 از آن مورفولوژي

M801  اماma

زمان كدگذاري م

ntiated M 8

رفولوژي نشان

ولوژي خودشان

ددر اين موارد ك

درجه تمایز

ه گفته شد درج

تواند درجه تماي 

 چندين درجه ت

ز، شكل خاصي 

ca 10/3 با كد

د. بنابراين در ز

8010/33

اصطالحات مو

صطالحات مورفو

دهند. د ه رخ مي

: دGقانون 

همانگونه كه

كدگذار مي

اگر 

درجه تمايز

arcinoma

شو داده مي

: اHقانون 

برخي از اص

طور اوليه به
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در صورتي 

از همان  ز

شد، موضع 

Infiltra

ل اصطالح 

 پروستات 

Ostosar

وان موضع 

 

يگر منشاء 

دهد  خ مي

اين موارد، 

 هر مكاني 

ك در نظر 

ايد موضع 

minor s

هاي ذكر شده د

نيز ر نشده است

ذكر كرده باش یه

ating duct c

ن دليل در مقابل

 است. بنابراين،

rcoma of k

ت كليه را به عنو

طمئن باشد.  م

ال از  موضع دي

intrahepat رخ

 شده است. در ا

malignan  در

د لنفاوي كوچك

 در اين موارد با

 salivaryمان 

اين كده است. 

هيچ موضعي ذكر

اولینوان موضع 

carcinoma 

هد و به همين ي

ات ذكر كرده 

kidney (prim

يست به صراحت

ويه نبودن كليه

دهد و معموال ي

tic bile duct

ورفولوژي ذكر 

مورفولوژي. 

nt mixed tu

ن با منشاء غدد

كدگذاري شود. 

ر اين صورت هم

ارايه شده   -. 

اشد. اگر هشده ب

نع ي را بهر ديگ

in Prostate

ر پستان رخ مي

صراحت پروستا

mary) (C64

زشك يا پاتولوژي

دگذار بايد از ثانو

دهد رخ نمي مي

t of liver (C

در مقابل واژه مو

ر اساس عنوان م

m(   مانندumor

اهاي حفره دها

minor نبايد ك

شده باشد كه در

موضع همراه با

سم اوليه ذكر نش

حت موضعاصر ه

e (Primary)

Infمعموال در (

ع اوليه را به ص

4.9, M9180/

 در اين مثال پز

ه خواهد بود. كد

م آنها نشان م

(C22.1ال در  

 هر دو موضع د

 كند نه صرفا بر

minor saliv

ع ادنوكارسيونما

r salivary gl

 موضعي ذكر نش

 اين موارد كد م

عنوان نئوپالس  به

د. اگر پزشك به

د. 

) (C61.9, M

filtrating du

ما پزشك موضع

شود.  مي

/3) 

رخ مي دهد اما 

وان موضع اوليه

 موضعي كه اسم

Bile du معموال

ر اين موارد كد

پزشك مشخص

ary glandك (

نجاكه تمام انواع

landين موارد 

ر اين كهشود مگ

در  .مده است)

 موضع ديگري ب

يد استفاده نمود

 كدگذاري شود

M8500/3)  

uct carcinom

كر شده است ام

سم كدگذاري م

ال در استخوان ر

ين، كليه به عنو

 نيز الزاما در 

uct carcinom

bile duc در .

ساس تشخيص پ

 لنفاوي كوچك

 رخ دهند. از آنج

 در كدگذاري اي

ان كدگذاري ش

د. 

آدر جدول زير 

شوند كه هيچ  ي

بايده اخل پرانتز 

ر تشخيص بايد

maمورفولوژي (

 كد پستان ذكر

ضع اوليه نئوپال

وساركوم معموال

كرده است. بنابرا

ها ي مورفولوژي

maراي نمونه، 

  t (C24.0) 

د موضع را بر اس

السم هاي غدد

هان مي توانند 

شوند. بنابراين 

ده در حفره دها

گذاري مي شود

اين موارد د

استفاده مي

ذكر شدكد 

ذكر شده د

اين م

مورفولوژي

عنوان موض به

استئو

اوليه ذكر ك

برخي

گيرند. بر مي

نه الزاما در

كدگذار بايد

نئوپال

در حفره ده

گرفته مي ش

مشخص شد

gland كدگ
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Minor 

كر شده در 

هاي   بخش

رش گردد. 

را جستجو 

ي است كه 

پستان رخ 

 توصيفگر 

 از آن دو 

يبي وجود 

 ICDOر 

Tra

Ep

د مبتال به 

به  ه نمود.

salivary gla

minor sal ذك

صطالح شناسي 

myxofib گزار

و ساير اشكال ر

ade نئوپالسمي

 كه معموال در پ

جو نمايد. 

 دو مشخصه يا

ايد كد هر يك

تي كه كد تركي

  transitioدر

ansitional c

pidermoid ca

يد كه بيمار بايد

IARC استفاده

and cystic 

livary gland

Fibاز نظر اص .

brosarcoma

 واژه را جابجا و

 enofibroma

وپالسمي است 

 پزشك را جستج

ك مورفولوژي با

صورت كدگذار با

ه كند. در صورت

onal cell epi

cell carcinom

arcinoma 

 شود. دقت كني

C بايد از قوانين 

carcinoma 

 dكر شده است، 

brmyxosarco

aست با عنوان 

هاي مختلف  ش

شود. براي نمونه

fibroaden نئو

ش شده توسط 

 صورتي كه يك

اشد، در اين ص

ي است، استفاده

idermoid ca

ma M8120/3

  M8070/3

M8 استفاده (

ئوپالسم باشد، 

of the hard

عنوان موضع ذكر

omaست مثال 

ولوژي ممكن اس

تواند بخش د، مي

شك جستجو ش

nomaست ولي 

د ابتدا واژه گزارش

يصه باشند. در

نبا ICDO در 

اختصاصي تري 

arcinomaال  

   است.

3 
3 

8120/3زرگتر (

ر مبتال به دو نئ

d palate (M

hard pal به ع

 

 تشكيل شده اس

راين اين مورفو

ورد نظر را بيابد

 شده توسط پزش

M9013/0 اس

ين كدگذار بايد

نه

داراي چند خصي

 طور مشخص 

 كه مورفولوژي

.  مثال)1( شود

راي كد خاصي 

رد بايد از كد بز

 مثال فوق بيمار

M8200/3, C0

lateه به اينكه 

گرفته مي شود.

لوژي مركب

 از چند بخش 

ي است و  بنابر

ست اصطالح مو

صطالح گزارش

0دهد و كد آن 

M9 است. بنابراي

فولوژي چندگا

 ممكن است د

ن مورفولوژي به

و از كد بزرگتر

ركيبي استفاده

هاي آن دا خش

شد در اين موار

) باشد. اگر در 

05.0) 

ين مثال، با توجه

فولوژي ناديده گ

هاي مورفو اژه

الح مورفولوژي

ه قابل جابجايي

ر كدگذار نتوانس

 شود كه ابتدا اص

د ان رخ ميخمد

9010/0كد آن 

واژه هاي مورف

هاي مورفولوژي

ده باشد ولي آن

 تعيين نموده و

د، بايد از كد تر

 اما هر يك از بخ

گونه كه گفته ش

سم (مورفولوژي)

در اين

عنوان مورو

: وJقانون 

گاهي اصطال

مختلف واژه

بنابراين اگر

نمايد. دقت

عموما در تخ

دهد و ك مي

: وKقانون 

ه برخي واژه

گزارش شد

توصيفگر را

داشته باشد

وجود ندارد

همانگ

يك نئوپالس
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رنامه ثبت 

وست ارايه 

رد خاص). در بر

ن قوانين در پيو

د (بجز در موار

اده مي شود. اين

گذاري مي شود

 چندگانه استفا

طان ثبت و كدگ

رطان هاي اوليه

ر تنها يك سرط

ي كدگذاري سر

ن براي هر بيمار

براي IARCين 

در ثبت سرطان

هر تهران از قواني

 

طور كلي، د

سرطان شهر

شده است. 
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