
 
 
 
 
 

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU 
BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU 

 

 
 
 

BAŞ BOYUN LEZYONLARI PATOLOJİK DEĞERLENDİRME 
STANDARTLARI VE KILAVUZLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
İÇİNDEKİLER: 
 

1- Genel Özellikler 
a. Baş boyun patolojisine ait bölgeler 
b. Materyal gönderme yöntemi 
c. Temel değerlendirme sistemi kaynakları 

2- Makroskopik İnceleme ve Örnekleme 
a. Burun ve paranazal sinüsler 
b. Dudak ve ağız boşluğu 
c. Farenks 
d. Larenks 
e. Dış kulak 
f. İnsizyonel ve eksizyonel biyopsi materyalleri 
g. Kemik rezeksiyonu ve kemik içeren materyaller 
h. Tükürük bezi 
i. Boyun 

3- Kontrol Listesi ve Raporlama 
a. Makroskopik bulgular 
b. Mikroskopik bulgular 

4- TNM Sınıflandırması 
5- Tükürük Bezi Malignitelerinin Derecelendirilmesi 
6- İmmünhistokimyasal ve Moleküler belirleyiciler 
7- Baş boyun kanserlerinde intraoperatif konsültasyon 
8- Kaynaklar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
GENEL ÖZELLİKLER 
 
BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI AŞAĞIDAKİ BÖLGELERİ İÇERİR: 
 
1- Burun  
2- Paranazal Sinüsler 
3- Nazofarenks 
4- Orofarenks 
5- Hipofarenks 
6- Ağız ve dudaklar 
7- Alt ve üst çeneler 
8- Larenks 
9- Tükürük bezleri 
10- Boyun 
11- Kulak 
 

 MATERYAL GÖNDERME YÖNTEMİ 
 

Patoloji Laboratuvarına gönderilecek materyaller aşağıdaki koşullar sağlanarak 
gönderilmelidir. 
 1. Biyopsi materyalleri taze veya tespit solusyonunda gönderilebilir. Taze olarak 
gönderilen örneklerin en kısa zamanda patoloji laboratuvarına ulaşacağından ve 
hemen işleme alınacağından emin olunmalı ve dokunun kurumasını engellemek için 
serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez içinde iletilmelidir.  
 2. Tespit solusyonunda gönderilen materyal ise alındıktan hemen sonra örnek 
büyüklüğünün en az 10 katı miktarda %10'luk formaldehit solusyonu içeren uygun 
bir kap içine konmalıdır.  Kapların ağızları materyalin kolay girip çıkabilmesi için 
geniş olmalıdır.  
 3. Örnekler farklı bölgelerden alınmış ise mutlaka farklı kap ya da şişelere konarak 
her kap veya şişe uygun bir şekilde kodlanmalıdır.  
 4. Materyal mutlaka bir istem formu ile gönderilmelidir.  
 5. İstem formunda aşağıdaki bilgiler mutlaka yer almalıdır. 
  a. Hasta adı ve soyadı 
  b. Yaşı, cinsi 
  c. Protokol numarası 
  d. Materyalin alınma amacı 
   i.  Tanısal biyopsi 
   ii. Tedavi amaçlı cerrahi 
   iii. Tamamlayıcı cerrahi 
  e. Yeterli klinik öykü ( Biyokimyasal bulgular, görüntüleme bulguları, varsa 
önceki tanı ve biyopsi bilgileri, tedavi gördü ise tedavi ayrıntıları) ve klinik ön tanı. 
  f. Operasyon gözlemleri 
  g. Materyalin anatomik yerleşimi 
  h. Materyalin alınma şekli - yöntemi 
  i.  Materyalin alındığı tarih 
  j. Sorumlu uzmanın adı-soyadı, iletişim telefonu , imza ve kaşesi 



 6. Materyalde yer  alan tüm anatomik oluşumlar belirtilmelidir. 
 7. Lenf diseksiyonu yapıldı ise ayrı bir kapta gönderilmelidir. 
 8. Tüm dokular (aksi yönde ortak bir protokol oluşturulmadı ise) kesilmeden 
bütün olarak gönderilmelidir (materyalin açılması, kesilmesi, materyalden bir 
kısmının başka bir patoloji merkezine  gönderilmesi tanı yanlışlığı veya eksikliğine 
neden olabilir ve bu yasal sorumluluk doğurabilir).  
 9. Standart dışı alınan parçaların ne olduğu ve neden alındığı mutlaka 
belirtilmelidir.  
 10. Materyalde standart dışı cerrahi sınır gibi değerlendirilmesi istenen bir bölge-
oluşum varsa, hem materyal üzerinde işaretlenmeli , hem raporda belirtilmeli, hem 
de patolog sözel olarak uyarılmalıdır. 
 11. Oryantasyon sağlanması gereken durumlarda, materyalin superior yüzünün 
kısa ve lateral yüzünün uzun bir iplikle işaretlenmesi, materyalin 6 yüzünün de 
belirlenmesini sağlayacaktır.  
 12. Frozen kesit için gönderilen materyaller en az 1 saat önce bildirilmeli, 
yukarıda tanımlanan klinik bilgiler yanı sıra incelemenin amacı bildirilmelidir (tümör 
tanısı, derecesinin belirlenmesi, cerrahi sınırda tümör varlığının belirlenmesi gibi). 
 13. Elektron mikroskopi için gönderilen burun biyopsileri , en çok 2 hafta önce 
hazırlanmış  gluteraldehit solusyonunda +4 derece santigratta en kısa zamanda 
Patoloji kabul sekreterliğine iletilmelidir.  
 

 
TEMEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KAYNAKLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMEKTEDİR; 
 
Tüm Tümörler; 
1- Dünya Sağlık Örgütü Baş Boyun Tümörleri Sınıflaması’na göre sınıflandırılırlar, 
2- Union Internationale Contre le Cancer (UICC) pTNM sınıflamasına göre patolojik 

olarak evrelendirilirler, 
3- Collage of American Pathologists (CAP) tarafından bildirilen rapor formatlarına 

göre raporlandırılırlar, 
4- Raporlarda SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine -- Clinical 

Terms) kodları standart yöntemlerle verilir.  
NOT:   
1- Preneoplastik lezyonlarda Dünya Sağlık Örgütü, Ljubljana yada skuamöz 
intraepitelyal neoplazi sınıflamalarından biri ya da birden fazlası hangi sınıflamanın 
kullanıldığının açıklanması şartıyla kullanılabilir.    
2- Kullanılan bu kaynak sistemlerin güncellenmesi izlenmeli ve her zaman en son 
güncelleme kullanılmalıdır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MAKROSKOPİK İNCELEME VE ÖRNEKLEME 
 
BURUN VE PARANAZAL SİNÜSLER 

Anatomik bölge ve alt bölgeler 
 Burun: 

– Septum  

– Taban 

– Yan duvar 

– vestibül 
 Maksiller sinüs 
 Etmoid sinüs 

– Sol 

– Sağ 
Maksiller Sinüs Duvarları: 

– Taban: sert damak, varsa dişler  

– Üst: orbita tabanı, varsa göz 

– Medial: Nazal kavite, varsa konkalar 

– Lateral ve ön:kemik yumuşak doku, varsa yüz cildi 

– Posterior: Düzensiz kemik kas olan pterigoid kompleks 
 
 

1. Spesimenin boyutları ölçülür 
 
2. Kapsadığı yapılar ve ölçüleri belirtilir, tümörün bulunduğu alanlar belirlenmeye 
çalışılır.  
 
3. Spesimene oryante olunması son derece önemlidir. Bu bölge materyallerini bir 
dikdörtgen prizma gibi algılamaya çalışmak çok yararlıdır. Alt ve üst, orta hat, yan, ön ve 
arka bölge tam olarak anlaşılmalıdır. Bunun için gerekirse operasyonu yapan cerrahla 
birlikte spesimen ele alınır.  Materyal tabanında sert damak bulunuyorsa kolayca tanınır 
ve yol gösterici olabilir. Üstte göz ya da göz boşluğunun  yer alması, ortada konka yapıları 
ya da burun mukozasının yer alması oryantasyonu kolaylaştırır. Özellikle arka yüzey eğer 
pterigoid bölge ve yakın yapıları içeriyorsa düzensiz görünümde olup yine oryantasyonu  
sağlayabilir.  Eğer üstü açık bir kadeh gibi bir spesimen izleniyorsa, prizmanın üst 
yüzeyinin bulunmadığı, tabanda yerleşmiş bulunan bir sinüs çıkartıldığı düşünülmelidir. 
Bu durumda, üst cerrahi sınır ortadaki tümörden örneklenirse, yalancı pozitifliğe neden 
olur, böyle bir spesimende ancak boşluğu çevreleyen sağ sol ön arka duvarların üst 
kenarı örneklenebilir.  
 
4. Spesimende mukozal yapılar belirlenir. Tüm cerrahi sınırlar çini mürekkebi ile boyanır. 
Mukozal cerrahi sınırlardan, yerleri kaydedilerek örnek alınır (örneğin nazal mukozal, 
damak mukozal sınırları gibi). 
 



 5. Spesimenden oryantasyon belirlenerek önden arkaya ya da yatay düz yüzeyli ve 
paralel 0,5-1 cmlik (dokunun parçalanabilirliği göz önüne alınarak belirlenir) kesitler 
alınır (büyük olasılıkla bu işlem asit takibinden sonraki dönemde yapılabilecektir).  Alınan 
her dilim oryantasyona dikkat edilerek yan yana sıralanır ve kesit yüzleri gözlemlenir. 
Birinci ve sonuncu dilim cerrahi sınır açısından bu şekilde değerlendirilemeyeceği için en 
son olarak bunlar da dikine dilimlenir.  
Böylelikle tümörün boyutları ölçülebilir ve en yakın olduğu cerrahi sınırlar ve her 
yüzeyde en yakın olduğu cerrahi sınır örneklenir. 
 
6. Ayrıca tümörün farklı görünümde alanları iki bloktan az olmamak kaydıyla örneklenir. 
Farklı makroskopik görünümler sergileyen alanların örneklenmesi önemlidir.  
 
 
DUDAK VE AĞIZ BOŞLUĞU  
  Anatomik Bölgeler 

 Dudak:  

– üst dudak 

– alt dudak 

– komissürler 
 Ağız Boşluğu:  

– Bukkal mukoza  
  1-üst ve alt dudak mukozası,  
  2-yanak mukozası,  
  3- retromolar alanlar,  
  4-alt ve üst bukko-alveolar sulkuslar) 

– Üst alveol ve gingiva 

– Alt alveol ve gingiva 

– Sert damak 

– Dil (1-ön 2/3 dorsal yüz,  2-ventral yüz) 

– Ağız tabanı 
 
Dudak dışında bu spesimenlerin her biri farklı yapıları içerdiği  ve  çoğu kez birbirine 
benzemediği için tek bir makroskopi tekniğinden söz etmek olanaksızdır. Ayrıca kemik ve 
diş dokularını  kapsama olasılıkları yüksektir.  
 
1. Her spesimene tam olarak oryante olmak çok önemlidir. Bunun için klinikten yardım 
sıklıkla gerekecektir.  
 
2. Spesimenin boyutları ölçülür 
 
3. Tümör boyutları ölçülür. Tümörün en büyük çapı evreyi belirlemede önemli olduğu 
için dikkatle ölçüm yapılmalıdır. 
 
4. Tümörün en yakın olduğu cerrahi sınır saptanır.  
 
5. Tüm cerrahi sınırlar  çini mürekkebi ile boyanır 
 



6. Dudak materyali tümör komissürde de olsa cerrahi sınırları boyanıp dilimlenerek 
işleme alınır.  Her iki yan uçlar boyalı yüze yatırılır.  
 
 
 
 
7. Diğer ağız materyallerinde oryantasyon, tüm cerrahi sınır yüzeylerinin boyanması, 
mukozal cerrahi sınırların yer belirtilerek alınması, eğer kesimi engelleyecek kemik ve diş 
yoksa oryantasyon korunarak 0,5 cm lik dilimler şeklinde kesilip yan yana konularak 
incelenmesi uygundur. 
 
8.  Çoğu kez spesimen önce tümörün örneklenmesine ve daha sonra asit takibine 
alınmaya uygundur. Asit takibinden sonra tümöre en yakın kemik dokular belirlenmiş 
olmak kaydıyla yine dilimleme ile kemik invazyonu araştırılır. Ayrıca kemik cerrahi 
sınırlarından da örnek alınmalıdır. 
 
9. Ayrıca tümörün farklı görünümde alanları iki bloktan az olmamak kaydıyla örneklenir. 
Farklı makroskopik görünümler sergileyen alanların örneklenmesi önemlidir.  
 
 
        
 
FARENKS  
Anatomik Bölgeler 
A-Orofarenks  

 Ön duvar 

– Dil kökü (vallate papilla arkası veya arka1/3) 

– Vallecula 
 Yan duvar: 

– Tonsil 

– Tonsiller fossa 

– Glossotonsiller sulkus 
 Arka duvar 
 Üst duvar: 

– Yumuşak damak ön yüzü 

– Uvula 
Kapsadığı Yapılar 
- Yumuşak damak 
- Tonsilla palatina 
- Ön ve arka tonsiller plikalar 
- Tonsiller fossa ve faucial plikalar 
- Küçük dil 
- Dil tonsilleri ve dil kökü 
- Vallekula 
- Arka orofarenks duvarı  
 
 



B-Hipofarenks  
 Farengoözefageal bileşke (post krikoid alan): ön hipofarenksi oluşturur 
 Piriform sinüs 
 Arka farenks duvarı 

Kapsadığı Yapılar 
- Sağ ve sol piriform sinüsler 
- Yan ve arka hipofarengeal duvarlar 
- Aritenoid kıkırdak ve ve krikoid kıkırdak bağlayıcı kordlarının birleşimi (krikoid kıkırdak 
alt sınırlarını bağlar ve hipofarenks ön duvarını oluşturur.) 
 
Bu tümör spesimenleri çok zaman total larenjektomi ile birliktedir ve özefajektomi 
materyalini de içerir. 
 
1. Spesimenin boyutları ölçülür. 
 
2. Kapsadığı yapılar ve ölçüleri belirtilir (tiroid lob/lobları, piriform sinüs medial ya da 
lateral duvarı gibi). 
 
3.Tümör yerleşimi bu aşamada net olarak bilinmediği için yan ve arka duvarların tümü 
çini mürekkebi ile boyanır.  
 
4.  Spesimen arka yüzünden yukarıdan aşağıya açılır. Eğer farenjektomi materyali de 
varsa ilk açılan alan farenks olup tümörü içerecektir, bu kesit larenjektomi materyali arka 
duvarını, yani farenksin ön yüzünü görmemizi sağlayacaktır.  Bu aşamada tümör 
tanımlanabilir (boyut, yerleşim, yüzey gibi).  
 
5. Mukozal cerrahi sınırlar örneklenir.  
 
6. Materyalin tümü epiglottan başlayarak 5 mm ara ile kesilir kesilemeyen bölgeye 
gelince asit takibi uygulanır. Tüm spesimen seri olarak kesilip yan yana sıralanır. 
Böylece hem tüm arka ve yan yüzeylerin boyalı cerrahi sınırları, hem de larenjektomi 
materyalindeki kıkırdak ve kemiklerle tümör ilişkisi saptanır. Bu alanlar örneklenir.  
Bu sırada larengeal vokal kordlar,  glottik ve supraglottik alanlar bilateral 
örneklenmelidir.  
 
Priform sinüs tümörleri: Farengeal tümörlerde olduğu gibi yatay eksende kesit 
yararlıdır. İşlemler farenks tümörlerine benzerdir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LARENKS  
Anatomik Bölgeleri ve Alt Bölgeleri  

 Supraglottis 
Epilarenks, marjinal zon dahil 
 Suprahyoid epiglottis, tip, lingual (anterior) ve laryngeal yüzeyler dahil 
 Aryepiglottik fold, laryngeal taraf 
 Aritenoid 
Supraglottis, epilarenks dışında 
 Infrahiyoid epiglottis 
 Ventriküler bantlar (yalancı kordlar) 

 Glottis 
 Vokal kordlar 
 Anterior kommissür 
 Posterior kommissür 

 Subglottis  
 
NOT: Glottik bölge ventrikülden 0,5-1cm ye uzanan alan olarak 
tanımlanmaktadır. Subglottis ventrikülün 1 cm altından başlar. 1,5 cm 
kullanılmamalıdır.  

 
 Total larenjektomi  
 
1. Spesimenin boyutları ölçülür 
 
2. Kapsadığı yapılar ve ölçüleri belirtilir (tiroid lob/lobları, piriform sinüs medial ya da 
lateral duvarı gibi). 
 
3. Spesimen arka yüzünden yukarıdan aşağıya açılır. 
  
 4. Spesimen açıldığında priform sinüsler (varsa), dil kökü, aryepiglottik foldlar, epiglot, 
yalancı kordlar, ventriküller, gerçek kordler, subglottik alan, paraglottik alanlar, aritenoid 
kıkırdaklar, postkrikoid alan sağ ve sol taraf ayrı ayrı olmak üzere ayrıca ön komissür, 
preepiglottik alanda tümör tutulumu olup olmadığı tanımlanır. 
 
5. Tümör yerleşimi tüm bu anatomik yapılara ilişkili olarak kaydedilir.  
 
6. Supraglottik tümörlerde subraglottik alt bölgelerin hangilerinin tutulduğu belirtilir 
(Bkz: TNM atlası supraglottik bölge alt bölgeleri; Örneğin:  hyoid kemik altı ya da üstünde 
yer aldığı belirtilir).  
 
7. Tümörün 3 boyutlu çapı ölçülüp kaydedilir. 
 
8. Tümör glottik kenardaysa subglottik alana doğru uzunluğu ölçülür ve kaydedilir. 
 
9. Trakeotomi /trakeostomi alanı varsa tümörün bu alana uzaklığı kaydedilir. 



 
 
10. Mukozal cerrahi sınırlar ve gerekli görülürse tüm larenjektomi materyali dış yüzü çini 
mürekkebi ile boyanır.  
 
11. Tümörün tüm mukozal cerrahi sınırlardan uzaklığı değerlendirilir, en yakın olduğu 
sınır/sınırlar ile uzaklığı ölçülüp kaydedilir, mümkünse en yakın olduğu bu alan ve 
tümörü kapsanacak şekilde mukozaya dik biçimde kasetlenerek örneklenir. 
 
12. Mukozal sınırlar üst ve alt cerrahi sınır olmak üzere çepeçevre örneklenir.  
Üst cerrahi sınır, post krikoid bölge, sağ ve sol yanlar, dil kökü mukozal sınırlar ayrı 
kasetlenerek örneklenir.  
 
13. Trakeotomi alanı varsa mukozal ve cilt cerrahi sınırları örneklenir.  
 
14. Tümör alanı örneklemesi: 
 

Supraglottik tümör; tümörlü alan yukarıdan aşağıya örneklenir.  
Epiglot orta hattından dik bir kesit yapılır. Bistürinün kesemeyeceği kemik-kıkırdak sınıra 
gelinince epiglot ikiye ayrılır ve epiglottik kıkırdağın alt ucunun anteriorunda bulunan yağ 
yastıkçığı preepiglottik alan olarak kaydedilerek örneklenir.  
Aryepiglottik foldlara orta hattan dik bir kesi yapılır ve her iki yan örneklenir. 
Aritenoid kıkırdaklar tümör tutulum kuşkusu varsa örneklenir.   
 

Glottik ve transglottik tümörlerde (glottik ve supraglottik alanı tutanlar) sağ, sol 
ve mümkünse supraglottik, ventriküler ve glottik eksende tüm tümörü örnekleyecek 
örnekler alınır. Bu şekilde örneklemede tümörün tuttuğu bölmeler değerlendirilir, eğer 
tümörün tümü örneklenebildiyse subglottik uzanım mikroskopik olarak da ölçülür. 
Spesimen alınırken lümen merkezinden bir yarıçap gibi düşünülmeli ve tümör kıkırdak 
kemik alanlara uzanarak kesilebilen en son yere dek örneklenmelidir. Tümör eğer çok 
yaygın ve derine kadar uzanıyorsa pT3 olma olasılığı yüksektir. Ancak T2 (vokal kordlarda 
hareket kısıtlılığı var), T3 (Vokal kordlar hareket etmiyor) ayrımında vokal kordların 
hareketlerinin klinik değerlendirme bulgusu çok önemlidir.  

 
Subglottik tümörler; tümör mümkünse glottik alanı da içerecek şekilde örneklenir. 
Subglottik tümörlere makroskopik olarak saptanamayabilecek submukozal yayılım 
olabileceği için, alt örnekleme sınırında tümör makroskopik olarak görülmese de daha 
sonra buradan daha alt bölmeden örnekleme gerekebileceği  akılda tutulmalı, bloklanan 
materyaller için doğru kayıt alınmalı ve materyalin bu aşamada ilk mikroskopik 
değerlendirme tamamlanana kadar en iyi şekilde korunması sağlanmalıdır.    

 
15. Tümörlü alan örnekleri daima yukardan aşağıya ekseninde örneklenir. Tümörlü 
bloklara T olarak blok numarası verilir ve her bir tümörlü örneğin yerleşimi kaydedilir.  
 
16. Eğer sağ ve sol tarafta tümör varsa her iki taraf da aynı şekilde örneklenir.  
 



17. Aynı şekilde ön komissür de örneklenmelidir. Bu alandan ekstralarengeal yayılım 
olasılığının yüksek olduğu akılda tutulmalıdır.  
 
18. Tümör tek taraftaysa karşı taraf glottik ve supraglottik alanı içeren bir örnek düşey 
eksende örneklenir.  
 
19. Bu aşamadan sonra eğer tiroidektomi materyali varsa boyutları ölçülüp larenjektomi 
materyalinden ayrılmadan en geniş yüzeyi görecek şekilde kesitler atılarak incelenir. Ana 
spesimenden ayrılmamasının amacı daha sonra ekstralarengeal yayılımın 
değerlendirilebilmesidir. Tümöre rastlanırsa örneklenir. Aksi halde tiroidektomi 
materyallerinin standart yöntemi ile örneklenir.  
 
20. Larenjektomi materyalinin ön yüzündeki yumuşak dokular, lenf düğümü ve/veya 
paratiroid varlığı açısından diseke edilir örneklenir. (Prelarengeal lenf nodu/nodları 
larengeal protuberansianın alt ve önünde yerleşirler)  
 
21. Bu aşamadan sonra larenjektomi materyali asit takibine alınır, kemik ve kıkırdak 
yapılar yumuşadıktan sonra epiglottisten itibaren yatay olarak (horizontal) 5 mm ara ile 
dilimlenir, dilimler aynı oryantasyonda olacak şekilde düz bir yüzeye sıralanır. Tüm 
seviyelerde tümör ve kemik/kıkırdakların ilişkileri incelenir ve kuşkulu alanlar örneklenir. 
Tümör ancak kıkırdak çatının dışına çıktığında pT4 kabul edileceği için tümör, kıkırdak ve 
kıkırdak dışı yapılar örneklenmelidir. Örneğin invazyon tiroid seviyesindeyse aynı blokta 
tümör, kıkırdaklar, tiroid örneklenebilir. 
Dikkat: Kıkırdak invazyonu görülmemesinin nedeni kıkırdağın tümüyle yıkıma uğramış 
olması olabilir. Bu nedenle simetrik yapıları gözlemlemek bu durumun anlaşılmasını 
sağlayacaktır.  
 
Parsiyel Larenjektomi:  
 
Farklı parsiyel larenjektomi materyalleri vardır.  
 

1- Supraglottik larenjektomi: Materyal ventriküllerden geçen bir çizgi üzerindeki 
yapıları içerir. Böyle bir spesimen larengeal kıkırdağın üst kısmını da içerir.  

      Spesimen dilimlenerek değerlendirilir.  
 
2- Vertikal hemilarenjektomi (frontolateral larenjektomi): Tiroid kıkırdağın, ön 

komissürü de içerecek şekilde yaklaşık bir yan yarısının eksize edilmesi ve bunun 
önündeki yumuşak dokuların eksizyonu (supraglottik ventriküler ve glottik 
yapıları içerir). Örneklemede; 

- Alt, üst ve iki yan cerrahi uçlar ve tüm tiroid kıkırdak önyüzü çini 
mürekkebi ile boyanır.  

- Tüm örnekler yukardan aşağıya örneklenir. Tercihen de uzun bir örnek 
tümör alt ve üst cerrahi sınırları içerir. Ancak bu her zaman mümkün 
değildir. Bu durumda işaretlenerek alt ve üst iki parça ventrikülden 
ayrılarak bloklanabilir.  Materyalin iki kenarından alınacak aynı şekilli 
örnekler yan cerrahi sınırları ortaya koyacaktır.  

- ön kömissür de örneklenir:  



 

 
 
3- Krikohyoidopeksi ile Suprakrikoid larenjektomi: Ender materyaller 
4- Krikohyoidoepiglottopeksi ile Suprakrikoid larenjektomi: Ender materyaller 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



DIŞ KULAK  
Anatomik Bölgeleri ve Alt Bölgeleri  

 Heliks 
 Antiheliks 
 Konka 
 Tragus 
 Lobul 

 
1. Spesimene oryante olunur ve kapsadığı yapılar belirlenir.  
 
2. Spesimenin boyutları ölçülür 
 
3. Tümör  tariflenir ve  boyutları ölçülür.  
 
4. Tümörün en yakın olduğu cerrahi sınır saptanır.  
 
5. Tüm cerrahi sınırlar  çini mürekkebi ile boyanır 
 
6. Eksizyonel biyopsilerde cerrahi sınır değerlendirmesi için çini mürekkebi /farklı renkte 

çini mürekkepleri ile boyama yapılır. Seri kesitlerle tüm doku örneklenebilir. Subtotal veya 
total rezeksiyonda cerrahi sınırlar örneklendikten sonra helikse dik olarak seri dilimlenir.  

 
7. Tümörün derinliği ölçülür ve kesit yüzeyi  tariflenir. 
 
8. Kıkırdak invazyonu değerlendirilir. 
 
 
İNSİZYONEL VE EKSİZYONEL BİYOPSİ MATERYALLERİ 

 
Yukarıda tariflenen spesmenler dışında baş ve boyun bölgesini ilgilendiren alanlardan tanı 
amaçlı alınan insizyonel biyopsiler ve tanı ve/tedavi amaçlı alınan bazı  eksizyonel 
biyopsilerin makroskopik incelemesinde, gelen örneklerin sayısı,  materyal boyutları, 
üzerindeki lezyonun boyutları, cerrahi sınır var ise lezyonun cerrahi sınırlara olan uzaklığı 
mutlaka belirtilmelidir.  
İnsizyonel biyopsiler, mukozaya dik şekilde 2 mm kalınlıkta kesilerek örneklenir.  
Eksizyonel biyopsilerde cerrahi sınır değerlendirmesi için çini mürekkebi /farklı renkte çini 
mürekkepleri ile boyama yapılır. Seri kesitlerle tüm doku örneklenebilir.  
 
 
 
 
 
 
Eğer biyopsi çok büyükse çevre mukozal cerrahi sınırlar alınıp, lezyonlu alan dilimlenerek 
mukozaya dik şekilde bloklanır.  
 
 



 
 
Sjögren Sendromu ön tanılı ağız biyopsilerinde bloklama sırasında 200 mikron traşlanarak 
3 ayrı lama kesit alınması gereği kaset içerisine Sjögren yazılarak belirtilir.  
Tonsillektomi materyalleri yaklaşık aynı büyüklükteyse her birinden birer blok hazırlanır. 
Nazal polip materyallerinde gros (makroskopik) beklenmedik değişiklik yoksa 2 blok 
yeterlidir.  
 
KEMİK REZEKSİYONLARI VE KEMİK İÇEREN MATERYALLER:  
 
Değerlendirilecek spesimenin formalinde fikse olmasından sonra, yumuşak doku 
kısımlarından cerrahi sınır amaçlı örnekler alınır. Bu sırada alınan yer kaydedilmeli ve 
cerrahi yüzey çini mürekkebi ile boyalı olmalıdır.  
 
Mandibulektomi gibi sert materyallerde kemik testeresi ile bir-birkaç tümörlü alan dilimi 
kesilip asit takibine alınabilir. Bu süreyi çok kısaltacaktır. Yumuşayan dokuda dış yüzeylerin 
cerrahi sınır özelliği göz önünde bulundurularak örnekleme yapılır. Ayrıca mandibulada 
her iki kemik ucu da cerrahi sınır oldukları için örneklenmelidir.   

 
TÜKÜRÜK BEZİ 
 
1. Spesimenin tipi (parotid lobektomi, total parotidektomi, fasiyal sinir içermeyen, fasiyal 
sinir içeren total parotidektomi, total submandibulektomi) not edilir. 
 
2. Spesimenin boyutları ölçülür. 
 
3. Eksize edilen dokunun cerrahi kenarları seri kesit öncesi çini mürekkebi  ile 
işaretlenmelidir.  
 
4. Majör sinir eksize edilmiş ise proksimal ve distal cerrahi sınırı belirtilmelidir. Böylece 
peri veya intranöral invazyon doğru belirtilebilir. 
 
5. Paralel kesitler yapılır. 
 
6. Lezyonun boyutları, cerrahi sınırlara uzaklığı ve  makroskopik özellikleri belirtilir. 
 
7. Lezyondan, lezyon ve normal dokudan (birlikte içeren bir kesit), normal dokudan ve 
cerrahi sınıra en yakın alanlardan kesitler alınmalıdır. (dokunun çapının her 10 mm için 
en az 1 örnek). 
 
8. Fasiyal sinir var ise cerrahi sınırından örneklenmelidir. 
 
NOT: Parotis bezi paraglandüler ve intraglandüler lenfatik damar ağından zengindir. Her 
bez 20-30 lenf nodu içerir. Parotisten efferent lenfatikler primer olarak superior derin 
servikal nodlara ( Bölge II) drene olur. Submandibular gland intraglandüler lenf nodu 
içermez, parankime yakın yer alan 2-5 adet submandibular lenf  noduna direne olur ( 
Bölge II).   



 
 
BOYUN  
 
Boyun lenfatikleri Sloan-Kettering Memoral Group tarafından tanımlanan düzey 
sistemine göre sınıflanmıştır:  
 

 1. Düzey (1A Submental ve 1B Submandibuler): Bu bölge submental ve 
submandibuler lenf nodu gruplarını içerir. Dudak, yanak mukozası, anterior nazal 
kavite ve çenenin yumuşak dokusundan kaynaklanan primer tümörleri özellikle 
bu gruba metastaz yapar. Bu grup lenf nodları digastirik kasın ön karnı ile 1A 
(submental) ve 1B (submandibular) olmak üzere iki alt seviyeye ayrılır. 

 2. Düzey (Üst Juguler):  Üst juguler lenf nodlarını içermektedir. Karotid 
bifurkasyon ile kafa tabanı arasındaki bölgeyi oluşturur. Lateralini 
sternokleidomastoid (SKM) kasın arka kenarı, medialini ise sternohyoid ve 
stilohyoid kasların lateral kenarları sınırlamaktadır. Bu grup lenf nodları aksesuar 
sinirin anterioru  (2A) ve posterioru (2B) olarak gruplandırılır. 

 3. Düzey (Orta Juguler): Orta juguler lenf nodlarını  içerir. Karotid bifurkasyonu 
ile internal jugular ve ve omohyoid kasın çaprazlaştığı yer arasındaki bölgedir. 
Lateralde SKM kasın arka kenarı, medialde ise sternohyoid kasın lateral kenarı ile 
sınırlanmıştır. 

 4. Düzey (Alt Juguler): Alt juguler lenf nodları bu bölgede bulunur. Omohyoid kas 
ile klavikula arasındaki bölgedir. Lateralde SKM kasın arka kenarı, medialde ise 
sternohyoid kasın lateral kenarı ile sınırlanmıştır. 

 5. Düzey (Arka üçgen): Arka boyun üçgenindeki lenf nodlarını içerir. Kafa derisi 
ve nazofarinks tümörleri genellikle ilk olarak  buraya metastaz yapar. Buradaki 
lenf nodları omohyoid kasın arka karnı ile 5A (spinal aksesuar nodlar) ve 5B 
(transvers servikal ve supraklavikular) olmak üzere ikiye ayrılır. 

 6. Düzey (Ön kompartman): Boyun ön kompartmanı lenf nodlarını içerir. 
Peritiroidal, paratrakeal, rekürren laringeal sinir ve prekrikoid (delphian) lenf 
nodları bu düzeydedir. Tiroid bezi, priform sinüs apeksi, subglottik larinks, 
servikal özofagus ve servikal trakea tümörleri  bu bölgeye metastaz 
yapabilmektedir. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lenf Nodu Disseksiyonu Materyal tipleri: 
 
1) Radikal boyun diseksiyonu: Mandibulanın inferior sınırından klavikulaya, strap 

kasların lateral sınırından trapezius kasının anterior sınırına kadar boyunun tek 
tarafında bulunan tüm lenf nodu içeren dokuların tümünün  çıkarılması olarak 
tanımlanır. Spinal accessorius siniri (SAS), internal juguler ven (İJV) ve SKM kasıda  
spesmene dahildir. 

 
2) Modifiye radikal boyun diseksiyonu: Seviye 1-5 lenf nodları çıkarılır. Radikal Boyun 

diseksiyonundan farklı olarak internal jugular ven, SAS ve SKM kas yapılarının bir 
veya daha fazlası korunur. Bu modifikasyonun temel amacı  özellikle SAS’ın 
kesilmesiyle oluşan morbiditenin önlenmesidir.  
Tip1: SAS korunur. İnternal juguler ven ile SKM kas çıkarılır 
Tip2: SAS ile internal juguler ven korunmaktadır. 
Tip3: SAS, İJV ve SKM kas korunur. Bu diseksiyona “fonksiyonel boyun diseksiyonu” 
da denmektedir. 

 
3) Selektif boyun diseksiyonları 

 Oral kavite kanserleri için yapılan selektif boyun diseksiyonu (seviye 1-3) veya 
supra omohyoid tip  

 Orofarinks, hipofarinks ve larinks kanserleri için yapılan selektif boyun 
diseksiyonu  (seviye 2-4) veya lateral tip  

 Arka kafa derisi ve arka-üst boyun derisi tümörleri için yapılan selektif boyun 
diseksiyonu (seviye2-5) veya posterolateral tip  

 Tiroid kanserleri için yapılan selektif  boyun diseksiyonu (seviye 6) veya 
anterior kompartman tip  
 

4) Genişletilmiş Radikal Boyun Diseksiyonu: Radikal boyun diseksiyonuna ek olarak bir 
veya daha fazla lenf nod grupları ile bir veya daha fazla nonlenfatik yapının da çıkarıldığı 
boyun diseksiyon tipidir. 
 
 
Örnekleme (Makroskopi) 
 
1. Spesmene tam olarak oryante olmak çok önemlidir. Bunun için cerrah ile iletişime 
geçmek gerekebilir.  
 
2. Spesimenin boyutları ölçülür. 
 
3. Disseksiyon tipi, ait olduğu taraf, içerdiği bölgeler, içerdiği yapılar ve gönderilme şekli 
 ( bütün olarak mı ayrı ayrı bölgeler halinde mi) not edilir.  
 
4. Materyal taze ise fikse edilmeden örneklenir. 
 
 
 



 
5. Bölgeler ayrı ayrı gönderilmiş ise, her bir bölgeye ait  

a. boyut  
b. içerdiği yapılar  
c. diseke edilen lenf düğümü sayısı 
d. diseke edilen en büyük lenf nodunun çapı kayıt edilir.  
 

 En büyük lenf nodu çapı pN evrelemesi için önemli ölçüttür.  
 
6. Materyal bütün olarak gönderilmiş ise, cerrah bölgelendirme istiyor ise ve 
bölgelendirmeye izin verecek yapılar spesmen üzerinde mevcut ise (SKM kas, Juguler 
ven gibi) bölgelere ayrılarak örneklenir. Bölgelendirme yapılamıyor ise yukarda belirtilen 
özelliklere uygun kayıtlar tutularak tüm lenf nodları total olarak ayıklanır. 
 
7. Kural olmamakla birlikte 0,5 cm’in altındaki lenf düğümleri bütün olarak, 0,5 cm’nin 
üstündeki lenf düğümleri kesit alınarak örneklenir 
 
8. Lenf düğümlerinde perikapsüler invazyon olması tedavi planlamasını (radyoterapi 
dozu) belirleyecektir. Bu nedenle lenf düğümlerini perinodal yağ ile birlikte örneklemek 
önemlidir. Özellikle gros olarak tümör düşünülen alanlarda bu daha fazla önem 
kazanmaktadır. Bununla birlikte perinodal invazyon kuşkusu olabileceği için yeniden lenf 
düğümünden örnek alınması gerekeceği akılda tutularak lenf düğümleri artıkları çok 
dikkatle bölgelere ayrılmış ve kayıtlı olarak saklanmalıdır.  
 
 

NOT:  Baş-boyun lezyonlarında özellikle radikal veya parsiyel eksizyon 
materyallerinin fotoğraflanması ve makroskopik örneklerin 
haritalandırılarak alınması faydalı olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTROL LİSTESİ VE RAPORLAMA 
 

 
MAKROSKOPİK BULGULAR 
 

 Spesmenin cinsi (Larinks, alt dudak, maksilla…….) 
 

 Laboratuvara geliş şekli (taze, formalin içinde…) 
 

 Yapılan işlem (Eksizyonel, rezeksiyon…) 
 

 Spesmenin bütünlüğü ( fragmante, açılarak gönderilmiş….) 
 

 Spesmenin boyutları 
 

 Tümör lokalizasyonu 
 

 Tümör boyutları 
 

 Tümörün  fokal veya multifokal durumu 
 

 Tümörün makroskopik görünümü (ülsere, polipoid……) 
 

 Tümörün yayılımı ve en yakın cerrahi sınıra uzaklığı 
 

 Lenfnodu diseksiyonu 
 Bölge adı 
 Diseke edilen lenf nodu sayısı 
 En büyük lenf nodu çapı 
 Makroskopik tutulum 

 
 Alınan parçaların kayıtları 

 
MİKROSKOPİK BULGULAR 
 

 Histolojik tip 
 

 Histolojik derece 
 

 Tümörün mikroskopik yayılımı  
 

 Tümörün en büyük  çapı 
 

 Maksimum tümör kalınlığı 
 

 Cerrahi sınırların durumu 
 



 Tümörün en yakın cerrahi sınıra uzaklığı 
 

 Lenfovasküler invazyon 
 

 Perinöral invazyon 
 

 Kemik ve kıkırdak invazyonu   
 

 Lenf nodları 
 Bölge adı, lateralite  
 İncelenen tüm lenf nodu sayısı / metastatik lenf nodu sayısı 
 Ekstrakapsüler invazyon 
 Lenf nodunda en büyük metastatik odağın  çapı 

 
 Önceki tedaviye bağlı değişiklikler 

 
 Patolojik evre(pTNM) 

 
 Ek bulgular (çevre doku değişiklikleri, displazi, metaplazi vs..) 

 
 Yardımcı çalışmalar (histokimyasal, immünhistokimyasal bulgular…) . Her çalışma 

ayrı ayrı belirtilmelidir. 
 HPV : Orofaringeal kanserlerde bakılmalı ve sonucu raporda belirtilmelidir 

 İmmünhistokimyasal P16 pozitifliği (tümör hücrelerinde %70 ve 
üzerinde nükleer ve sitoplazmik pozitiflik olmalı ) 

 İn situ hibridizasyon ile HPV alt tiplemesi 
 EBER : İn situ hibridizasyon ile nazofarinks kanserlerinde bakılabilir 
 

 Yorum 
 
 
NOT:  
 
1. Rapor formatı hakkında daha detaylı bilgi için Collage of American Pathologists 
(www.cap.org) tarafından bildirilen rapor formatlarına (Cancer Protocols and Checklists) 
bakınız. 
 
2. Histolojik Tiplendirme Dünya Sağlık Örgütü Baş Boyun Tümörleri Sınıflaması’na göre 
 ( 2005 DSÖ sınıflandırması) yapılır. 
 
3. Patolojik  evrelendirme için Union Internationale Contre le Cancer (UICC) pTNM 
sınıflaması kullanılır. Aşağıda baş ve boyun tümörlerinin TNM sınıflaması yer almaktadır. 
 
 
 
  
  



ULUSLARARASI KANSERLE SAVAŞ BİRLİĞİ (UNİON INTERNATİONALE 
CONTRE LE CANCER -UICC) TNM Sınıflaması 

 
 

BAŞ  VE BOYUN TÜMÖRLERİ 
Açıklayıcı Bilgiler 

Aşağıdaki bölgeleri içerir: 

 Dudak, oral kavite 

 Farinks: Orofarinks, Nazofarinks, Hipofarinks 

 Larinks 

 Maksiller sinüs 

 Nazal kavite ve etmoid sinüs 

 Mukozal malign melanom 

 Tükürük bezleri 

 Tiroid bezi 

Üst solunum-sindirim sisteminin minör tükürük bezlerinden gelişen karsinomlar köken 
aldıkları anatomik bölgenin kurallarına göre sınıflandırılırlar, örn.oral kavite. 
 
Her bölge aşağıda sıralanan başlıklar altında tanımlanmıştır.  

 T,N ve M kategorilerine ayırırken kullanılan yöntemler ve sınıflandırmanın 
kuralları; tedaviden önce değerlendirmenin doğruluğunu arttıracak ek yöntemler 
kullanılabilir. 

 Uygun olduğunda anatomik bölgeler ve alt bölgeler 

 Bölgesel lenf nodlarının tanımı 

 TNM Klinik sınıflandırma 

 pTNM Patolojik sınıflandırma 

 G Histopatolojik derecelendirme 

 Evre gruplandırması 

 Özet 
  

Bölgesel Lenf Nodları 
Nazofarinks ve tiroid dışında tüm baş ve boyun bölgelerinin N kategorisi tanımları 
aynıdır. Orta hat lenf nodülleri tiroid dışında aynı taraf lenf nodülü olarak kabul edilir. 
 

Uzak Metastazlar 
Tüm baş ve boyun bölgelerinin M kategorisi tanımları aynıdır. 
M1 ve pM1 kategorileri aşağıdaki kısaltmalar kullanılarak ayrıca belirlenebilir. 
Akciğer(Pulmonary)  PUL  Kemik iliği (Bone marrow) MAR  
Kemik (Osseous)       OSS  Plevra             PLE  
Karaciğer(Hepatic)    HEP  Periton            PER  
Beyin(Brain)               BRA  Adrenal            ADR  
Lenf nodları        LYM  Deri(Skin)            SKI  
Diğer(Others)       OTH  
 



Histopatolojik Derecelendirme 
 

G kategorisinin tanımları tiroid ve mukozal malign melanom dışında bütün baş ve boyun 
bölgelerine uygulanır. Bunlar: 

 
G-histopatolojik Derecelendirme 
 
 GX Diferansiyasyon derecesi değerlendirilemiyor 
 G1 İyi diferansiye 
 G2 Orta derecede diferansiye 
 G3 Az diferansiye 
 G4 İndiferansiye 
 

 
Rezidüel (R) Tümör Sınıflandırması* 

 
Tedaviden sonra geride kalan tümörün bulunup bulunmadığı R sembolü ile belirtilir. 
Daha ayrıntılı bilgi TNM Supplement (Ek Kitapçığı)’ında bulunabilir   
TNM ve pTNM tedaviyi göz önüne almaksızın kanserin anatomik yaygınlığını tanımlarlar. 
Bunlara tedavi sonrası tümörün durumunu belirten R sınıflandırması eklenebilir. R, 
tedavinin  etkilerini yansıtarak ek tedavi girişimlerini yönlendirir ve prognozun çok 
önemli bir belirleyicisidir. 
 R kategorisinin tanımları şunlardır:  
 
RX  Rezidüel tümörün varlığı değerlendirilemiyor 
R0 Rezidüel tümör yok  
R1 Mikroskopik rezidüel tümör  
R2  Makroskopik rezidüel tumor 
 
Not: * Bazıları R sınıflandırmasını primer tümöre ve onun lokal veya bölgesel yayılımına 
uygular. Diğerleri ise daha geniş olarak uzak metastazıda içerecek şekilde uygular. 
Spesifik kullanımı R kullanıldığı zaman belirtilmelidir. 
 

 
Dudak ve Oral Kavite 
(ICD-O C00, C02-C06) 

 
Sınıflandırma için Kurallar 

 
Sınıflandırma sadece minör tükürük bezlerini de içeren dudağın ve oral kavitenin 
vermilion yüzeylerine ait  karsinomlara uygulanır. Hastalığın histolojik olarak 
doğrulanması gereklidir. 
Aşağıdakiler T,N ve M kategorilerini saptamanın yöntemleridir: 
  
T kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
N kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
M kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 



 
Anatomik Bölgeler ve Alt Bölgeler 

Dudak(C00) 
1. Eksternal üst dudak (vermilyon kenarı) (C00.0) 
2. Eksternal alt dudak (vermilyon kenarı) (C00.1) 
3. Komissürler (C00.6) 

 
Oral Kavite (C02- (C06) 

1. Bukkal mukoza 
(i) Üst ve alt dudak mukozası (C00.3, 4) 
(ii) Yanak mukozası (C06.0) 
(iii) Retromolar alanlar (C06.2) 
(iv) Bukko-alveoler sulkus, üst ve alt (ağız vestibulu) (C06.1) 

2. Üst alveol ve gingiva (üst dişeti) (C03.0) 
3. Alt alveol ve gingiva (alt dişeti) (C03.1) 
4. Sert damak (C05.0) 
5. Dil 

(i) Dorsal yüzey ve önden vallate papillalara kadar olan lateral kenarlar (ön 
kısmın üçte ikisi) (C02.0,1) 

(ii) İnferior (ventral) yüzey (C02.2) 
6. Ağız tabanı (C04) 

 
Bölgesel Lenf Nodları 

 
Bölgesel lenf nodları servikal lenf nodlarıdır. 
 

TNM Klinik Sınıflandırma 
 

T – Primer Tümör 
 
TX Primer tümör değerlendirilemiyor 
T0 Primer tümör bulgusu yok 
Tis Karsinoma in situ 
 
T1 Tümörün en büyük çapı 2 cm veya altında 
T2 Tümörün en büyük çapı 2 cm’nin üstünde ancak 4 cm’nin altında 
T3 Tümörün en büyük çapı 4 cm’den büyük 
T4a (dudak) Tümör kortikal kemik boyunca, inferior alveoler sinir, ağız tabanı veya 
deriye 
 (çene veya burun) invaze 
T4a (oral kavite) Tümör kortikal kemik boyunca, dilin derin/ekstrinsik kası içinde 

(genioglossus, hyoglossus, palatoglossus ve styloglossus), maksiller sinüs veya yüz 
derisine invaze  

T4b (dudak ve oral kavite) Tümör mastikatör alana, pterigoid plaklar veya kafa 
tabanına  
 invaze veya internal karotid arteri sarıyor 
            



Not:   Primer gingiva tümörlerinde kemik/diş yuvasının yüzeyel erozyonu tümörü T4 
kategorisine koymak için tek başına yeterli değildir.     
 
N – Bölgesel Lenf Nodları 
 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Aynı taraf  tek bir lenf nodunda metastaz; en büyük çapı 3 cm veya altında 
N2 Meastazlar aşağıda tanımlandığı gibidir: 

N2a En büyük çapı 3 cm’den büyük ancak 6 cm’den küçük aynı taraf tek bir 
lenf  
             nodunda metastaz 
N2b Her birinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan multipl aynı taraf lenf 

nodlarında  
            metastaz 
N2c Her birinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan iki taraflı ya da karşı taraf lenf  
            nodlarında metastaz 

N3 En büyük çapı 6 cm’den büyük lenf nodu metastazı 
 
Not: Orta hat nodları aynı taraf  nod olarak değerlendirilmektedir. 
 
M – Uzak Metastaz 
 
M0 Uzak metastaz yok 
M1 Uzak metastaz   
 
 

pTNM Patolojik Sınıflandırma 
 
pT ve pN kategorileri T ve N kategorilerine karşılık gelmektedir.  
 
pM – Uzak Metastaz * 
   
pM1 Mikroskopik inceleme sonucunda uzak metastaz bulundu  
 
Not: *  pM0 ve pMX geçerli kategoriler değildir. 
 
pM1 kategorisi, M1 kategorisinin sınıflandırmasında kullanılan yönteme göre daha 
detaylı olarak da sınıflandırılabilir  
 
Morfolojik teknikler kullanılarak kemik iliğinde tespit edilen izole tümör hücreleri, N 
kategorisinin sınıflandırma prensiplerine benzer biçimde sınıflandırılır; M0 (i+) gibi. 
Morfolojik olmayan bulgular için ise, M0’ın yanısıra ‘mol’ sembolü kullanılır; M0 (mol+). 
pN0 Selektif boyun disseksiyon spesimeninin histolojik incelenmesi genelde 6 veya 
daha fazla lenf nodunu içerecektir. Radikal veya modifiye radikal spesimenin histolojik 
incelenmesi genelde 10 veya daha fazla lenf nodunu içerecektir. Lenf nodları negatif 



ancak lenf nodu sayısı karşılanmıyor ise pN0 olarak sınıflayınız. pN sınıflamasında boyut 
hesaplanırken tüm lenf nodunun değil, metastazın boyutu ölçülür. 
 
 

G Histopatolojik Derecelendirme 
 
GX  Diferansiyasyon derecesi değerlendirilemiyor  
G1  İyi diferansiye  
G2 Orta derecede diferansiye 
G3  Az diferansiye 
G4 İndiferansiye 
 
Not: 3. ve 4. dereceler bazı durumlarda birlikte kullanılabilir; ‘G3-4, Az diferansiye veya 
indiferansiye”  gibi.  
 

 
Evre Gruplandırması 

 
Evre 0   Tis   N0   M0 
Evre I   T1   N0   M0 
Evre II   T2   N0   M0 
Evre III  T3   N0   M0 
   T1,T2,T3  N1   M0 
Evre IVA  T4a   N0,N1   M0 
   T1,T2,T3,T4a  N2   M0 
Evre IVB  Herhangi T  N3   M0 
   T4b              Herhangi N  M0 
Evre IVC  Herhangi T  Herhangi N  M1 
 

 
Özet 

 
Dudak, Oral Kavite 

 
T1  ≤ 2 cm 
T2  > 2 - 4 cm 
T3  > 4 cm 
T4a  Dudak: kortikal kemik boyunca, inferior alveoler sinir, ağız tabanı, deri 
  Oral kavite: kortikal kemik boyunca, dilin derin/ekstrinsik kası, maksiller  
                        sinüs,deri     
T4b  Mastikatör alan, pterigoid plaklar,kafa tabanı, internal karotid arter 
N1  Aynı taraf tek ≤ 3 cm 
N2  (a) Aynı taraf tek > 3-6 cm 
  (b) Aynı taraf multipl ≤ 6 cm 
  (c) Iki taraflı, karşı taraf ≤ 6 cm 
N3  > 6 cm 

 



Farinks 
(ICD-O C01, C05.1, 2, C09, C10.0, 2, 3, C11-13) 

  
 

 Sınıflandırma için Kurallar 
 

Sınıflandırma sadece karsinomlara uygulanır. Hastalığın histolojik olarak doğrulanması 
gereklidir.  
Aşağıdakiler T,N ve M kategorilerini saptamanın yöntemleridir. 
T kategorisi Fizik muayene, endoskopi ve görüntüleme 
N kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
M kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
 

Anatomik Bölgeler ve Alt Bölgeler 
Orofarinks (C01, C05.1, 2, C09.0, 1, 9, C10.0, 2, 3) 

1. Anterior duvar (glosso-epiglottik alan) 
(i) Dil tabanı (papilla vallatenin arkası veya arka 1/3’ü) (C01) 
(ii) Valleküla (C10.0) 

2. Lateral duvar (C10.2) 
(i) Tonsil (C09.9) 
(ii) Tonsiller fossa (C09.0) ve tonsil yatakları (C09.1) 
(iii) Glossotonsiller sulkus (tonsil yatakları) (C09.1) 

3. Posterior duvar (C10.3) 
4. Superior duvar 

(i) Yumuşak damağın inferior yüzeyi (C05.1) 
(ii) Uvula (C05.2) 

 
Nazofarinks (C11) 

1. Postero-superior duvar: Sert ve yumuşak damak birleşim yerinden kafa tabanına 
kadar uzanır (C11.0, 1) 

2. Lateral duvar: Rosenmüller fossayı da içerir (C11.2) 
3. İnferior duvar: yumuşak damağın üst yüzeyinden oluşur (C11.3)  

 
Not: Nasal septumun arka sınırı dahil koanal orifis sınırı nasal fossa içinde yer alır   
 
Hipofarinks (C12, C13) 

1. Faringo-özefageal bileşke (postkrikoid alan) (C13.0): aritenoid  kıkırdak ve vokal 
ligamanlar seviyesinden krikoid kıkırdağın alt sınırına kadar uzanır, hipofarinks ön 
duvarını oluşturur. 

2. Piriform sinüs (C12.9): faringoepiglottik folddan özefagusun üst ucuna kadar 
uzanır.Lateralde tiroid kıkırdak ile medialde ariepiglottik foldun hipofaringeal 
yüzeyi ve aritenoid ve krikoid kıkırdak ile sınırlıdır. 

3. Posterior faringeal duvar (C13.2): hyoid kemiğin üst seviyesinden(veya vallekula 
tabanından) krikoid kıkırdağın alt sınır seviyesine ve bir piriform sinüs apeksinden 
diğerine uzanır.   

 
 



Bölgesel Lenf Nodları 
 

Bölgesel lenf nodları servikal lenf nodlarıdır. 
Supraklaviküler fossa (nazofarinks karsinomu sınıflaması ile ilgilidir) üç nokta ile 
tanımlanan üçgen bir bölgedir:  
1. Klavikulanın sternal ucunun üst sınırı 
2. Klavikulanın lateral ucunun üst sınırı 
3. Boyun ile omuzun birleştiği nokta. Bu alan Level IV ve Level V’ in kuyruk kısmını da 
içerir.  
 

 
TNM Klinik Sınıflandırma 

 
T – Primer Tümör 
  
TX Primer tümör değerlendirilemiyor 
T0 Primer tümör bulgusu yok 
Tis Karsinoma in situ 
 
Orofarinks 
T1 Tümörün en büyük çapı 2 cm veya altında 
T2 Tümörün en büyük çapı 2 cm’nin üstünde ancak 4 cm’nin altında 
T3 Tümörün en büyük çapı 4 cm’den büyüktür veya epiglotun lingual yüzeyine 
uzanır 
T4a Tümör şu yapılardan herhangi birine invaze: larinks, dilin derin/ekstrinsik kası 

içinde (genioglossus, hyoglossus, palatoglossus ve styloglossus), medial pterigoid, 
sert damak ve mandibula★ 

T4b Tümör şu yapılardan herhangi birine invaze: lateral pterigoid kas, pterigoid 
plaklar, 
 lateral nazofarinks, kafa tabanı; veya karotid arteri sarıyor 
 
Not:★ Dil kökü ve vallekula primer tümörlerinin epiglotun lingual yüzeyine mukozal 
yayılımı larinks invazyonunu oluşturmaz. 

 
Nazofarinks 
T1       Tümör nazofarinkse sınırlı veya orofarinks ve/veya nazal kaviteye yayılıyor 
T2 Tümör parafaringeal yayılım gösteriyor*  
T3 Tümör kafa tabanında kemik yapılara ve/veya paranazal sinüslere invaze 
T4 Tümör intrakranial yayılım gösteriyor ve /veya kranial sinirleri, 

hipofarinks,orbitayı tutuyor veya infratemporal fossa/mastikatör alana yayılıyor 
 
Not: *Parafaringeal yayılım tümörün posterolateral infiltrasyonunu gösterir. 
 
Hipofarinks 
T1 Tümör hipofarinksin bir alt odağına sınırlı ve/veya en büyük çapı 2 cm veya 

altında 



T2 Tümör hipofarinksin  birden fazla alt odağına veya bir komşu odağa invaze veya 
hemilarinkse fiksasyon göstermeksizin en büyük çapı 2 cm’nin üstünde ancak 4 
cm’nin altında 

T3 Tümörün en büyük çapı 4 cm’nin üstünde veya hemilarinks fiksasyonu var veya 
özofagusa yayılıyor 

T4a Tümör aşağıdakilerden herhangi birine invaze: 
 Tiroid/krikoid kıkırdak, hyoid kemik, tiroid bezi, özofagus, yumuşak dokunun orta 

kompartmanı * 
T4b Tümör prevertebral fasiayı invaze eder, karotid arteri sarar veya mediastinal 

yapıları invaze eder  
   
Not:   *Yumuşak dokunun orta kompartmanı prelaringeal infrahyoid (strap) kasları ve 
deri altı yağ dokusunu içerir. 

 
 

N – Bölgesel Lenf Nodları (Oro- ve Hipofarinks) 
 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Aynı taraf tek bir lenf nodunda metastaz; en büyük çapı 3 cm veya altında 
N2 Metastazlar aşağıda tanımlandığı gibidir; 

N2a En büyük çapı 3 cm’den büyük ancak 6 cm’den küçük aynı taraf tek bir 
lenf nodunda metastaz 
N2b Her birinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan multipl aynı taraf lenf 

nodlarında 
 metastaz 
N2c Her birinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan iki taraflı ya da karşı taraf lenf 
nodlarında metastaz 

N3 En büyük çapı 6 cm’den büyük lenf nodu metastazı 
 
Not: Orta hat nodları aynı taraf nod olarak değerlendirilmektedir. 
 
N – Bölgesel Lenf Nodları (Nazofarinks) 
 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Servikal lenf nodu/nodlarında tek taraflı metastaz ve/veya retrofaringeal lenf 

nodlarında tek taraflı veya iki taraflı metastaz, en büyük çapı 6 cm veya altında, 
supraklaviküler fossanın üzerinde 

N2 Servikal lenf nodu/nodlarında iki taraflı metastaz, en büyük çapı 6 cm veya 
altında, supraklaviküler fossanın üzerinde 

N3 Servikal lenf nodu/nodlarında  metastaz,  çapı 6 cm’nin üzerinde veya 
supraklavikular fossada 

 N3a  çapı 6cm’nin üzerinde 
 N3b supraklaviküler fossada 
 
Not: Orta hat nodları aynı taraf nodlar olarak değerlendirilmektedir. 



 
M – Uzak Metastaz 
 
M0 Uzak metastaz yok 
M1 Uzak metastaz   
 
 
 

pTNM Patolojik Sınıflandırma 
 

pT ve pN kategorileri T ve N kategorilerine karşılık gelmektedir.  
 
pM – Uzak Metastaz * 
   
pM1 Mikroskopik inceleme sonucunda uzak metastaz bulundu  
 
Not: *  pM0 ve pMX geçerli kategoriler değildir. 
 
pM1 kategorisi, M1 kategorisinin sınıflandırmasında kullanılan yönteme göre daha 
detaylı olarak da sınıflandırılabilir. 
 
Morfolojik teknikler kullanılarak kemik iliğinde tespit edilen izole tümör hücreleri, N 
kategorisinin sınıflandırma prensiplerine benzer biçimde sınıflandırılır; M0 (i+) gibi. 
Morfolojik olmayan bulgular için ise, M0’ın yanısıra ‘mol’ sembolü kullanılır; M0 (mol+).  
 
pN0 Selektif boyun disseksiyon spesimeninin histolojik incelenmesi genelde 6 veya 
daha fazla lenf nodunu içerir. Radikal veya modifiye radikal spesimenin histolojik 
incelenmesi genelde 10 veya daha fazla lenf nodunu içerir. Lenf nodları negatif ancak 
lenf nodu sayısı karşılanmıyor ise pN0 olarak sınıflandırılır. pN sınıflamasında boyut 
hesaplanırken tüm lenf nodunun değil, metastazın boyutu ölçülmelidir. 
 

G Histopatolojik Derecelendirme 
 
GX  Diferansiyasyon derecesi değerlendirilemiyor  
G1  İyi diferansiye  
G2 Orta derecede diferansiye 
G3  Az diferansiye 
G4 İndiferansiye 
 
Not: 3. ve 4. dereceler bazı durumlarda birlikte kullanılabilir; ‘G3-4, Az diferansiye veya 
indiferansiye”  gibi.  
 

 
 
 
 
 



Evre Gruplandırması (Orofarinks ve Hipofarinks) 
 

Evre 0   Tis   N0   M0 
Evre I   T1   N0   M0 
Evre II   T2   N0   M0 
Evre III   T3   N0   M0 
   T1,T2,T3  N1   M0 
Evre IVA  T1,T2,T3  N2   M0 
   T4a   N0, N1, N2  M0 
Evre IVB  T4b   Herhangi N  M0 
   Herhangi T  N3   M0 
Evre IVC  Herhangi T  Herhangi N  M1 
 

 
Evre Gruplandırması (Nazofarinks ) 

 
Evre 0   Tis   N0   M0 
Evre I   T1   N0   M0 
Evre II   T1   N1   M0 

  T2   N0,N1   M0    
Evre III   T1,T2   N2   M0 
   T3   N0,N1,N2  M0 
Evre IVA  T4   N0,N1,N2  M0 
Evre IVB  Herhangi T  N3   M0 
Evre IVC  Herhangi T  Herhangi N  M1 
 
 
 
 
 
 

Özet 
 

Farinks 
Orofarinks 
T1 ≤  2 cm 
T2 > 2cm - 4 cm 
T3 > 4 cm   
T4a Larinks, dilin derin/ekstrinsik kası, medial pterigoid, sert damak, mandibula  
T4b Lateral pterigoid kas, pterigoid plaklar, lateral nazofarinks, kafa tabanı, karotid 
arter 
  
Hipofarinks 
T1 ≤  2 cm ve bir alt odağa sınırlı  
T2 > 2 - 4 cm veya birden fazla alt odak 
T3 > 4 cm  veya hemilarinks fiksasyonu ile 



T4a Tiroid/krikoid kıkırdak, hyoid kemik, tiroid bezi, özofagus, yumuşak doku orta  
kompartmanı 

T4b Prevertebral fasya, karotid arter, mediastinal yapılar 
 
Orofarinks ve Hipofarinks 
N1 Aynı taraf tek ≤ 3 cm 
N2 (a) aynı taraf tek > 3 - 6 cm 
 (b) Aynı taraf multipl ≤ 6 cm 
 (c) İki taraflı, karşı taraf ≤ 6 cm 
N3 > 6 cm  
 
 

Özet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nazofarinks 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T1 Nazofarinks, orofarinks veya nazal kavite 
T2 Parafaringeal yayılım 
T3 Kafa tabanı kemik yapıları, paranasal sinüsler 
T4 İntrakranial, kranial sinirler, hipofarinks, orbita, infratemporal fossa /mastikatör 
alan 
 
N1 Tek taraflı servikal, tek taraflı veya iki taraflı retrofaringeal  lenf nodu/nodları ≤ 6 

cm, supraklaviküler fossa üstü 
N2 İki taraflı lenf nodu/nodları ≤ 6 cm, supraklaviküler fossa üstü 
N3a  > 6 cm 
N3b  supraklaviküler fossada  

 
 
 

 
 

Larinks 
(ICD-O C32.0, 1, 2, C10.1) 

 
Sınıflandırma için Kurallar 

 
Sınıflandırma sadece karsinomlara uygulanır. Hastalığın histolojik olarak doğrulanması 
gereklidir.  
Aşağıdakiler T,N ve M kategorilerini saptamanın yöntemleridir. 
T kategorisi Fizik muayene, laringoskopi ve görüntüleme 
N kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
M kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
  
 
 
 



Anatomik Bölgeler ve Alt Bölgeler 
1. Supraglottis (C32.1) 
 (i) Suprahyoid epiglottis [uç,lingula (anterior) (C10.1) ve       Epilarinks 
                        laringeal yüzeyler dahil]                                                      (marjinal zon dahil)  
 (ii)  Aryepiglottik fold, laringeal taraf                                            
 (iii)  Arytenoid 
 (iv)  İnfrahyoid epiglottis                                                             Epilarinks hariç 
 (v)   Ventriküler bandlar (yalancı kordlar)                                   supraglottis 
 
2. Glottis (C32.0) 
 (i)    Vokal kordlar 
 (ii)   Anterior komissür 
 (iii)   Posterior komissür              
3. Subglottis (C32.2) 
 

Bölgesel Lenf Nodları 
Bölgesel lenf nodları servikal lenf nodlarıdır 

TNM Klinik Sınıflandırma 
T – Primer Tümör 
  
TX Primer tümör değerlendirilemiyor 
T0 Primer tümör bulgusu yok 
Tis Karsinoma in situ 
 
Supraglottis 
T1 Tümör supraglottisin bir alt odağına sınırlı; vokal kordun hareketleri normal 
T2 Tümör supraglottisin, glottisin veya supraglottis dışındaki bölgenin (ör; dil tabanı            

mukozası, vallekula, piriform sinüsün medial duvarı) birden fazla komşu odağında 
mukozaya infiltre; larinks fiksasyonu yok 

T3 Tümör larinkse sınırlı ve vokal kord fikse ve/veya şu yapılardan herhangi birine 
invaze: postkrikoid alan, pre-epiglottik dokular, paraglottik boşluk ve/veya tiroid 
kıkırdağın iç korteksi  

T4a Tümör tiroid kıkırdağa tümüyle invaze ve/veya larinks dışındaki dokulara invaze, 
ör; trakea, boyun yumuşak dokuları, dilin derin/ekstrinsik kası (genioglossus, 
hyoglossus, palatoglossus ve styloglossus), infrahyoid(strap) kaslar, tiroid, 
özofagusu içeren 

T4b Tümör prevertebral boşluğu invazeeder, karotid arteri veya mediastinal yapıları 
sarar 
 
Glottis 
T1 Tümör vokal kord(lar)la sınırlı (anterior veya posterior komissürleri tutabilir); 

vokal kord hareketleri normal 
 T1a Tümör bir vokal kordda sınırlı 
 T1b Tümör her iki vokal kordda 
T2 Tümör supraglottise ve/veya subglottise yayılım göstermekte ve/veya vokal kord 

hareketleri bozulmuş 



T3 Tümör larinkse sınırlı ve vokal kord fikse ve/veya paraglottik boşluğa ve/veya 
tiroid kıkırdağın iç korteksine invaze 

T4a Tümör tiroid kıkırdağın dış korteksi  boyunca invaze ve/veya larinks dışındaki 
dokulara invaze, ör; trakea, boyun yumuşak dokuları; dilin derin/ekstrinsik kası 
(genioglossus, hyoglossus, palatoglossus ve styloglossus), infrahoid (strap) kaslar, 
tiroid, özofagusu içeren 

T4b Tümör prevertebral boşluğu invazeeder, karotid arteri veya mediastinal yapıları 
sarar  
 
Subglottis 
T1 Tümör subglottise sınırlı 
T2 Tümör vokal kord(lar)a yayılım göstermekte; vokal kord hareketleri normal ya da 

bozulmuş 
T3 Tümör larinkse sınırlı ve vokal kord fikse 
T4a Tümör krikoid veya tiroid kıkırdağa invaze ve/veya larinks dışındaki dokulara 

invaze, ör; trakea, boyun yumuşak dokuları; dilin derin/ekstrinsik kası 
(genioglossus, hyoglossus, palatoglossus ve styloglossus), infrahyoid (strap) 
kaslar, tiroid, özofagusu içeren 

T4b Tümör prevertebral boşluğu invazeeder, karotid arteri veya mediastinal yapıları 
sarar 
 
N – Bölgesel Lenf Nodları 
 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Aynı taraf tek bir lenf nodunda metastaz; en büyük çapı 3 cm veya altında 
N2 Metastazlar aşağıda tanımlandığı gibidir: 

N2a En büyük çapı 3 cm’den büyük ancak 6 cm’den küçük aynı taraf tek bir 
lenf nodunda metastaz 

N2b Herbirinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan multipl aynı taraf  lenf 
nodlarında metastaz 

N2c Herbirinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan iki taraflı ya da karşı taraf lenf 
nodlarında metastaz 

 N3 En büyük çapı 6 cm’den büyük lenf nodu metastaz 
 
Not: Orta hat nodları aynı taraf nod olarak değerlendirilmektedir. 
 
 
M – Uzak Metastaz 
 
M0 Uzak metastaz yok 
M1 Uzak metastaz 
 
 
 
 
 



pTNM Patolojik Sınıflandırma 
pT ve pN ve pM kategorileri T ve N kategorilerine karşılık gelmektedir. pM – Uzak 
Metastaz * 
   
pM1 Mikroskopik inceleme sonucunda uzak metastaz bulundu  
 
Not: *  pM0 ve pMX geçerli kategoriler değildir. 
 
pM1 kategorisi, M1 kategorisinin sınıflandırmasında kullanılan yönteme göre daha 
detaylı olarak da sınıflandırılabilir  
 
Morfolojik teknikler kullanılarak kemik iliğinde tespit edilen izole tümör hücreleri, N 
kategorisinin sınıflandırma prensiplerine benzer biçimde sınıflandırılır; M0 (i+) gibi. 
Morfolojik olmayan bulgular için ise, M0’ın yanısıra ‘mol’ sembolü kullanılır; M0 (mol+).  
 
pN0 Selektif boyun disseksiyon spesimeninin histolojik incelenmesi genelde 6 veya 
daha fazla lenf nodunu içerir. Radikal veya modifiye radikal spesimenin histolojik 
incelenmesi genelde 10 veya daha fazla lenf nodunu içerir. Lenf nodları negatif ancak 
lenf nodu sayısı karşılanmıyor ise pN0 olarak sınıflandırılır. pN sınıflamasında boyut 
hesaplanırken tüm lenf nodunun değil, metastazın boyutu ölçülmelidir. 
 

G Histopatolojik Derecelendirme 
 
GX  Diferansiyasyon derecesi değerlendirilemiyor  
G1  İyi diferansiye  
G2 Orta derecede diferansiye 
G3  Az diferansiye 
G4 İndiferansiye 

Evre Gruplandırması 
Evre 0   Tis   N0   M0 
Evre I   T1   N0   M0 
Evre II   T2   N0   M0 
Evre III  T1,T2   N1   M0 
   T3   N0, N1   M0 
Evre IVA  T4a,T4b  N0, N1   M0 
   T1,T2,T3  N2   M0 
Evre IVB  T4b   Herhangi N  M0 
   Herhangi T  N3   M0 
Evre IVC  Herhangi T  Herhangi N  M1 
 
 
 
 
 
 
 
 



Özet 

Larinks 

Supraglottis 
T1 Bir alt odak, normal hareket 
T2 Supraglottis, glottis veya supraglottis dışı bölgede birden fazla komşu odak 

mukozası; fiksasyon yok 
T3 Kord fiksasyonu ya da postkrikoid alan, pre-epiglottik dokular, paraglottik boşluk 

invazyonu, tiroid kıkırdak erozyonu 
T4a Tiroid kıkırdak boyunca; trakea, boyun yumuşak dokular: dilin derin/ekstrinsik 

kası; infrahyoid (strap) kaslar, tiroid, özofagus 
T4b Prevertebral boşluk, mediastinal yapılar, karotid arter 
 
Glottis 
T1 Vokal kord(lar)a sınırlı, normal hareket 
 (a) tek kord 
 (b) her iki kord 
T2 Supraglottis, subglottis, bozulmuş kord hareketi 
T3 Kord fiksasyonu, paraglottik boşluk, tiroid kıkırdak erozyonu 
T4a Tiroid kıkırdak boyunca; trakea, boyun yumuşak dokuları: dilin derin/ekstrinsik 

kası; infrahyoid (strap) kaslar, tiroid, özofagus 
T4b Prevertebral boşluk, mediastinal yapılar, karotid arter 
 
Subglottis 
T1  Subglottise sınırlı 
T2 Vokal kord(lar)a uzanım, normal/bozuk hareket 
T3 Kord fiksasyonu 
T4a Krikoid veya tiroid kıkırdak boyunca; trakea, dilin derin/ekstrinsik kası;infrahyoid  

(strap) kaslar, tiroid, özofagus 
T4b Prevertebral boşluk, mediastinal yapılar, karotid arter 
 
 
Tüm odaklar 
N1 Aynı taraf tek ≤ 3 cm 
N2 (a) Aynı taraf tek > 3 - 6 cm 
 (b) Aynı taraf multipl ≤ 6 cm 
 (c) Iki taraflı, karşı taraf ≤ 6 cm 
N3 > 6 cm   
 
 
 

Nazal Kavite ve Paranazal Sinüsler 
(C30.0, C31.0, 1) 

 
Sınıflandırma için  Kurallar 

Sınıflandırma sadece karsinomlara uygulanır. Hastalığın histolojik olarak doğrulanması 
gereklidir.  
Aşağıdakiler T,N ve M kategorilerini saptamanın yöntemleridir. 



T kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
N kategorisi     Fizik muayene ve görüntüleme 
M kategorisi    Fizik muayene ve görüntüleme 
 
  

Anatomik Bölgeler ve Alt Bölgeler 

 Nazal Kavite (C30.0) 
Septum 
Taban 
Lateral Duvar 
Vestibül 

 Maksiller Sinüs (C31.0) 

 Etmoid Sinüs (C31.1) 
Sol 
Sağ 

 
Bölgesel Lenf Nodları 

Bölgesel lenf nodları servikal lenf nodlarıdır. 
 

TNM Klinik Sınıflandırma 
T – Primer Tümör 
TX Primer tümör değerlendirilemiyor 
T0 Primer tümör bulgusu yok 
Tis Karsinoma in situ 
  
Maksiller Sinüs 
T1 Tümör mukozaya sınırlı, erozyon veya kemik destrüksiyonu yok 
T2 Kemikte erozyon veya destrüksiyona neden olan, sert damağa ve/veya orta nazal 

meatusa uzanım gösteren, ancak maksiller sinüsün posterior duvarına ve 
pterygoid plağa yayılmayan tümör 

T3 Tümör şu yapılardan herhangi birine invaze: maksiller sinüsün posterior duvarı, 
subkütanöz dokular, orbita tabanı ya da medial duvarı, pterygoid fossa, etmoid 
sinüsler 

T4a Tümör şu yapılardan herhangi birine invaze: anterior orbital yapılar, yanak derisi, 
pterygoid plaklar, infratemporal fossa, kribriform plak, sfenoid ya da frontal 
sinüsler 

T4b Tümör şu yapılardan herhangi birine invaze: orbita apeksi, dura, beyin, orta 
kranial fossa, trigeminal sinirin V2 maksiller bölümü dışındaki kranial sinirler, 
nazofarinks veya klivus 

 
Nazal Kavite ve Etmoid Sinüs 
T1 Tümör nazal kavite ya da etmoid sinüsün bir  alt odağında mukozaya sınırlı, kemik 

invazyonu var veya yok  
T2 Tümör tek bir bölgedeki iki alt bölgeye ya da komşu nazoetmoid komplekse 

yayılım göstermekte, kemik invazyonu var veya yok 
T3 Tümör orbita medial duvarı veya tabanına, maksiller sinüse, damağa ya da 

kribriform plağa invaze 



T4a Tümör şu yapılardan herhangi birine invaze: anterior orbital yapılar, burun veya 
yanak derisi, anterior kranial fossaya minimal yayılım, pterygoid plaklar, sfenoid 
ya da frontal sinüsler 

T4b Tümör şu yapılardan herhangi birine invaze: orbita apeksi, dura, beyin, orta 
kranial fossa, V2 dışındaki kranial sinirler, nazofarinks veya klivus 

 
N – Bölgesel Lenf Nodları 
 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Aynı taraf tek bir lenf nodunda metastaz; en büyük çapı 3 cm veya altında 
N2 Metastazlar aşağıda tanımlandığı gibidir: 

N2a En büyük çapı 3 cm’den büyük ancak 6 cm’den küçük aynı taraf tek bir 
lenf nodunda metastaz 
N2b Herbirinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan multipl aynı taraf lenf 
nodlarında metastaz 
N2c Herbirinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan iki taraflı ya da karşı taraf lenf 
nodlarında metastaz 

N3 En büyük çapı 6 cm’den büyük lenf nodu metastazı 
 
Not: Orta hat nodları aynı taraf nod olarak değerlendirilmektedir. 
 
M – Uzak Metastaz 
 
M0 Uzak metastaz yok 
M1 Uzak metastaz 
 

pTNM Patolojik Sınıflandırma 
pT ve pN kategorileri T ve N kategorilerine karşılık gelmektedir.  
 
pM1 Mikroskopik inceleme sonucunda uzak metastaz bulundu  
 
Not: *  pM0 ve pMX geçerli kategoriler değildir. 
 
pM1 kategorisi, M1 kategorisinin sınıflandırmasında kullanılan yönteme göre daha 
detaylı olarak da sınıflandırılabilir. 
 
Morfolojik teknikler kullanılarak kemik iliğinde tespit edilen izole tümör hücreleri, N 
kategorisinin sınıflandırma prensiplerine benzer biçimde sınıflandırılır; M0 (i+) gibi. 
Morfolojik olmayan bulgular için ise, M0’ın yanısıra ‘mol’ sembolü kullanılır; M0 (mol+).  
pN0 Selektif boyun disseksiyon spesimeninin histolojik incelenmesi genelde 6 veya 
daha fazla lenf nodunu içerir. Radikal veya modifiye radikal spesimenin histolojik 
incelenmesi genelde 10 veya daha fazla lenf nodunu içerir. Lenf nodları negatif ancak 
lenf nodu sayısı karşılanmıyor ise pN0 olarak sınıflandırılır. pN sınıflamasında boyut 
hesaplanırken tüm lenf nodunun değil, metastazın boyutu ölçülmelidir. 
 
 



G Histopatolojik Derecelendirme 
 

GX  Diferansiyasyon derecesi değerlendirilemiyor  
G1  İyi diferansiye  
G2 Orta derecede diferansiye 
G3  Az diferansiye 
G4 İndiferansiye 
 

Evre Gruplandırması 
Evre 0   Tis   N0   M0 
Evre I   T1   N0   M0 
Evre II   T2   N0   M0 
Evre III   T3   N0   M0 
   T1,T2,T3  N1   M0 
Evre IVA  T1,T2,T3  N2   M0 
   T4a   N0, N1, N2  M0 
Evre IVB  T4b   Herhangi N  M0 
   Herhangi T  N3   M0 
Evre IVC  Herhangi T  Herhangi N  M1 
 

Özet 

Nazal Kavite ve Paranazal Sinüsler 

Maksiller Sinüs 
T1 Mukoza 
T2 Kemikte erozyon/destrüksiyon, sert damak, orta nazal meatus 
T3 Maksiller sinüsün posterior kemik duvarı, subkütan dokular, orbita tabanı/medial 

duvarı, pterygoid fossa, etmoid sinüs 
T4a Anterior orbita, yanak derisi, pterygoid plaklar, infratemporal fossa, kribriform 

plak, sfenoid/frontal sinüs 
T4b Orbita apeksi, dura, beyin, orta kranial fossa, V2 dışındaki kranial sinirler, 

nazofarinks, klivus 
 
Nazal Kavite ve Etmoid Sinüs 
T1 Tek bir alt bölge 
T2 İki alt bölge veya komşu nazoetmoid bölge 
T3 Orbita medial duvar/tabanı, maksiller sinüs, damak, kribriform plak 
T4a Anterior orbita, yanak/burun derisi, anterior kranial fossa (minimal), pterygoid 

plaklar, sfenoid/frontal sinüs 
T4b Orbita apeksi, dura, beyin, orta kranial fossa, V2 dışındaki kranial sinirler, 

nazofarinks, klivus 
 

Tüm odaklar 
N1 Aynı taraf tek ≤ 3 cm 
N2 (a) Aynı taraf tek > 3 - 6 cm 
 (b) Aynı taraf multipl ≤ 6 cm 
 (c) Iki taraflı, karşı taraf ≤ 6 cm 
N3 > 6 cm 



 
Üst solunum ve sindirim yollarının Malign Melanomu 

(ICD-O C00-06,10-14, 30-32) 
 

Sınıflandırma için  Kurallar 
Sınıflandırma baş boyun bölgesi mukozal malign melanomlarına örneğin üst solunum- 
sindirim yollarına uygulanır. Hastalığın histolojik olarak doğrulanması ve bölgesine göre 
ayrılması gereklidir.  
Aşağıdakiler T,N ve M kategorilerini saptamanın yöntemleridir. 
T kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
N kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
M kategorisi Fizik muayene ve görüntüleme 
 
 

Bölgesel Lenf Nodları 
Bölgesel lenf nodları primer tümörün bulunduğu bölgenin lenf nodlarıdır. 
 

TNM Klinik Sınıflandırma 
T – Primer Tümör 
TX Primer tümör değerlendirilemiyor 
T0 Primer tümör bulgusu yok 
 
T3 Tümör epitele ve/veya submukozaya sınırlı (mukozal hastalık) 
T4a  Tümör derin yumuşak doku, kıkırdak, kemik veya üzerindeki deriye invaze 
T4b Tümör aşağıdakilerden herhangi birine invaze: beyin, dura, kafa tabanı, alt kranial 

sinirler (IX, X, XI, XII), mastikatör alan, karotid arter, prevertebral alan, 
mediastinal yapılar 
 
 

Not: Mukozal melanomlar  agresiv tümörlerdir, bu nedenle T1 ve T2, evre I ve II’nin 
çıkarıldığı gibi klinik sınıflandırmadan çıkarılmıştır.  
 
N – Bölgesel Lenf Nodları 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Bölgesel lenf nodu metastazı 
 
M – Uzak Metastaz 
  
M0 Uzak metastaz yok 
M1 Uzak metastaz 
 
 
 
 

pTNM Patolojik Sınıflandırma 
pT ve pN kategorileri T ve N kategorilerine karşılık gelmektedir.  



pN0 Bölgesel lenf nodu disseksiyon spesimeninin histolojik incelenmesi genelde 6 
veya daha fazla lenf nodunu içerir. Lenf nodları negatif ancak lenf nodu sayısı 
karşılanmıyor ise pN0 olarak sınıflandırılır.  
 

Evre Gruplandırması 
Evre III  T3   N0   M0 
Evre IVA  T4a   N0   M0 
   T3, T4a  N1   M0 
Evre IVB  T4b   Herhangi N  M0 
Evre IVC  Herhangi T  Herhangi N  M1 

 
 

Özet 

 
Melanoma: Üst solunum sindirim 

 
T3   Epitel/submukoza(mukozal hastalık) 
T4a   Derin yumuşak doku, kıkırdak, kemik veya üzerini örten deri 
T4b Beyin, dura, kafa tabanı, alt kranial sinirler, mastikatör alan, 

karotid arter, prevertebral alan, mediastinal yapılar 
 

 
 Tükürük Bezleri 
(ICD-O C07, C08) 

Sınıflandırma için  Kurallar 
Sınıflandırma sadece majör tükürük bezlerinin karsinomlarına uygulanır. Minör tükürük 
bezlerindeki (üst solunum ve sindirim yollarını örten membranlardaki mukus salgılayan 
bezlerdeki)  tümörler bu sınıflamaya değil, köken aldıkları anatomik lokalizasyonların 
tümörlerine dahildir, ör; dudak.  Hastalığın histolojik olarak doğrulanması gereklidir.  
Aşağıdakiler T, N ve M kategorilerini saptamanın yöntemleridir. 
T kategorileri  Fizik muayene ve görüntüleme 
N kategorileri  Fizik muayene ve görüntüleme 
M kategorileri  Fizik muayene ve görüntüleme 
 

Anatomik Bölgeler 

 Parotis bezi (07.9) 

 Submandibular (submaksiller) bez(C08.0) 

 Sublingual bez (C08.1) 

  
Bölgesel Lenf Nodları 

Bölgesel lenf nodları servikal lenf nodlarıdır. 
TNM Klinik Sınıflandırma 

T – Primer Tümör 
TX Primer tümör değerlendirilemiyor 
T0 Primer tümör bulgusu yok 
 
T1 Tümörün en büyük çapı 2 cm veya altında, ekstraparankimal yayılım yok* 



T2 Tümörün en büyük çapı 2 cm’nin üstünde ancak 4 cm’nin altında,  
ekstraparankimal yayılım yok* 

T3 Tümör 4 cm’den büyük ve/veya ekstraparankimal yayılım var* 
T4a Tümör deriye, mandibulaya, kulak kanalına ve/veya fasial sinire invaze 
T4b Tümör kafa tabanına ve//veya pterygoid plaklara ve/veya karotid artere invaze 
 
Not: *Ekstraparankimal yayılım klinik ya da makroskopik olarak T4a ve T4b altında 

listelenenlerin dışındaki yumuşak doku veya sinir invazyonudur. Tek başına 
mikroskopik invazyon sınıflama amaçlı ekstraparankimal invazyon 
sayılmamaktadır. 

N – Bölgesel Lenf Nodları 
NX Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Aynı taraf tek bir lenf nodunda metastaz; en büyük çapı 3 cm veya altında 
N2 Metastazlar aşağıdaki gibidir: 

N2a En büyük çapı 3 cm’den büyük ancak 6 cm’den küçük aynı taraf tek bir 
lenf nodunda metastaz 
N2b Herbirinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan multipl aynı taraf lenf 
nodlarında metastaz 
N2c Herbirinin en büyük çapı 6 cm’yi aşmayan iki taraflı ya da karşı taraf lenf 
nodlarında metastaz 

N3 En büyük çapı 6 cm’den büyük lenf nodu metastazı 
 
Not: Orta hat nodları aynı taraf nod olarak değerlendirilmektedir.  
M – Uzak Metastaz 
M0 Uzak metastaz yok 
M1 Uzak metastaz 

 
pTNM Patolojik Sınıflandırma 

pT ve pN kategorileri T ve N kategorilerine karşılık gelmektedir. 
 
 pM1 Mikroskopik inceleme sonucunda uzak metastaz bulundu  
 
Not: *  pM0 ve pMX geçerli kategoriler değildir. 
 
pM1 kategorisi, M1 kategorisinin sınıflandırmasında kullanılan yönteme göre daha 
detaylı olarak da sınıflandırılabilir. 
 
Morfolojik teknikler kullanılarak kemik iliğinde tespit edilen izole tümör hücreleri, N 
kategorisinin sınıflandırma prensiplerine benzer biçimde sınıflandırılır; M0 (i+) gibi. 
Morfolojik olmayan bulgular için ise, M0’ın yanısıra ‘mol’ sembolü kullanılır; M0 (mol+).  
pN0 Selektif boyun disseksiyon spesimeninin histolojik incelenmesi genelde 6 veya 
daha fazla lenf nodunu içerir. Radikal veya modifiye radikal spesimenin histolojik 
incelenmesi genelde 10 veya daha fazla lenf nodunu içerir. Lenf nodları negatif ancak 
lenf nodu sayısı karşılanmıyor ise pN0 olarak sınıflandırılır. pN sınıflamasında boyut 
hesaplanırken tüm lenf nodunun değil, metastazın boyutu ölçülmelidir. 
 



G Histopatolojik Derecelendirme 
 

GX  Diferansiyasyon derecesi değerlendirilemiyor  
G1  İyi diferansiye  
G2 Orta derecede diferansiye 
G3  Az diferansiye 
G4 İndiferansiye 

 
 
 

Evre Gruplandırması 
Evre I   T1   N0   M0 
Evre II   T2   N0   M0 
Evre III   T3   N0   M0 
   T1, T2, T3  N1   M0 
Evre IVA  T4a, T4b  N0, N1   M0 
   T1,T2,T3,T4a  N2   M0 
Evre IVB  T4b   Herhangi N  M0 
   Herhangi T  N3   M0 
Evre IVC  Herhangi T  Herhangi N  M1 
 
 

Özet 

 
Tükürük Bezleri 

 
T1 ≤  2 cm, ekstraparankimal yayılım yok 
T2 > 2- 4 cm, ekstraparankimal yayılım yok 
T3 > 4 cm ve/veya ekstraparankimal yayılım  
T4a Deri, mandibula, kulak kanalı, fasial sinir 
T4b Kafatası, pterygoid plaklar, karotid arter 
 
N1  Aynı taraf tek ≤ 3 cm 
N2 (a) Aynı taraf tek > 3 - 6 cm 
 (b) Aynı taraf multipl ≤ 6 cm 
 (c) Iki taraflı, karşı taraf ≤ 6 cm 
N3 > 6 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TÜKÜRÜK BEZİ MALİGNİTELERİNİN DERECELENDİRİLMESİ 
 

 İyi/orta/kötü/indiferansiye, veya derece 1,2,3,4 
 Derece histomorfolojik tipe bağlıdır: 

o Asinik hücre, bazal hücre ve polimorfik düşük dereceli adenokarsinomlar 
düşük derecelidir.   

o Tükürük bezi kanalkarsinomu , primer skuamöz hücreli karsinom , 
indiferansiye karsinomlar yüksek derecelidir.  

o Adenokarsinoma, sınıflandırılamayan; tümor bez  oranına göre 
derecelendirilir. 

 Mukoepidermoid karsinom;  Modifiye AFIP’in derecelendirme sistemi iyi ve kötü 
prognozlu tümörlerin ayırımında faydalıdır.  

o Tümörün %20’sinden azı kistik komponent (skore 2), 
o atipi, 10 BBA’da >4 mitoz (skore3),  
o sinir invazyonu (skore 2),  
o tümör nekrozu (skore 3), 
o vasküler invazyon, kemik invazyon,  hücresel anaplazinin mevcudiyeti 

( hücresel ve nükleer pleomorfizm, artmış nükleus sitoplazma 
oranı,belirgin veya multipl nükleoli ve hiperkromazi)(skore4).  

Bu parametrelerin her biri puanlanır.  
o 0-4 skor düşük derece,  
o 5-6  orta derece,  
o 7 ve üstü yüksek dereceli.  

Yüksek derece az müköz komponent ile solid ve epidermoid tipte olmaya meyillidir. Bu 
sistem intraoral ve parotis lokalize tümörler için iyi koreledir. Fakat submandibular bez 
için iyi değildir. Çünkü histolojik derece ile uyumlu olmaksızın belirgin metastatik 
potansiyele sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE MOLEKÜLER BELİRLEYİCİLER 
  
Baş boyun tümörlerinin çok büyük bir kısmı skuamöz hücreli karsinomdur. Bu nedenle 
tanı sırasında immünhistokimyasal inceleme daha çok skuamöz hücreli karsinom 
dışındaki tümörlerin tiplerini saptamak amacı ile (yaklaşık  %10 oranında) 
kullanılmaktadır. Bu amaçla da algoritmik olarak aşağıda belirtilen belirleyiciler kullanılır 
ve daha sonra ileri aşamaya geçilebilir. 
 
TÜMÖR İMMÜNHİSTOKİMYASAL BELİRLEYİCİ 
Karsinom  CK, EMA 
Lenfoma LCA, T ve B hücre belirleyicileri 
Melanom S 100 protein, HMB45, Melan A 
Sarkom Desmin, Vimentin 
Nöroendokrin karsinom Kromogranin, Sinaptofizin 
Germ hücreli tümör OCT4, HCG,AFP, PLAP 

 
 
Tükrük bezi tümörlerinde myoepitelyal hücre belirleyicileri olan caldesmon, calponin, 
p63, s-100 protein ve luminal hücre sitokeratinleri olan  CK 8,18,19 tanıda yardımcıdır 
ancak tanı primer olarak morfolojik kriterlerin temelinde olmalıdır. 
 
Tedaviyi yönlendirmek ve prognozu belirlemek amacı ile bugün raporlarımızda yer 
alması gereken en önemli bulgu özellikle orofaringeal kanserlerde Human papilloma 
virüs (HPV) varlığıdır. Özellikle tonsil ve dil kökünden gelişen kanserlerde %90'ın 
üzerinde HPV tip 16 saptanmaktadır. Genellikle genç yaşta görülen bu tümörlerin 
prognozlarının  diğer orofaringeal tümörlere göre çok iyi olduğu saptanmıştır. 
International Agency for Research of Cancer (IARC)" tarafından HPV'ün orofaringeal 
kanser etkeni olmasında yeterli kanıt olduğunu belirtmesi üzerine kritik bir diagnostik 
parametre olarak HPV varlığının patoloji raporlarında belirtilmesi önem kazanmıştır. 
 
 Ayrıca siklin D1 siklin bağımlı kinaz 4/6 (CDK4/CDK6) kompleksine  bağlanarak Rb 
proteinin fosforilasyonunu engelleyerek tümör baskılayıcı olarak fonksiyon gören p16 
proteini  HPV ilişkili kanserlerde aşırı eksprese olmaktadır. Dolayısı ile HPV 
enfeksiyonunu göstermek için p16 proteini kullanılmaktadır.  Ancak P16 pozitif tümör 
demek için tümör hücrelerinin %70 ve üzeri nükleer ve sitoplazmik pozitif boyanma 
göstermelidir.  
 
HPV'ü saptamak için in-situhibridizasyon ve PCR yöntemleri ,  p 16 proteininin  aşırı 
ekspresyonunu göstermek için immünhistokimya yöntemi kullanılmaktadır.  

 

Non-keratinize nazofarenks kanseri ile ilişkili olan Epstein-Barr virüs varlığı ise yine in- 
situ hibridizasyon yöntemi ile saptanarak patoloji raporunda belirtilebilir.  
 
 
 
 
 



 
 
BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE İNTRAOPERATİF KONSÜLTASYON 
 
1. Baş boyun kanserlerin de intraoperatif konsültasyon,  tümör tanısı, cerrahi sınır 
değerlendirmesi ve lenf nodu tutulumunu ilgilendirmekte olup bunların biri veya hepsi 
yapılacak cerrahinin  genişliğini belirler. 
 
2. Hastaya ait klinik, laboratuvar, radyolojik ve intraoperatif bulgular mutlaka frozen ile 
birlikte değerlendirilmelidir. Hastaya ait başka biyopsi veya ince iğne aspirasyon biyopsisi 
mevcut ise mutlaka frozen sırasında tekrar incelenmelidir. 
 
3. Frozen sonucu mutlaka cerraha bildirilmeli ve yazılı rapor oluşturulmalıdır. 
 
4. Frozen tanısı ameliyat şeklini değiştirmeyecekse frozen yapılmamalıdır.  
 
5. Baş boyun frozen kontrendikasyonları aşağıda sıralanmıştır. 

 İlave doku örneklemesi planlanmayan küçük dokuların değerlendirilmesi. 
 Hastanın acil cerrahi girişimine etkisi olmayacak örneklerin değerlendirilmesi. 
 Klinik olarak primer malign melanom şüphesi olan deri lezyonlarının 

değerlendirilmesi. 
 Hematopoietik hastalıklar için diagnostik lenf nodu biyopsileri.  
 Yağ dokusu, yoğun kalsifiye veya ossifiye doku değerlendirmesi. 

 
6. Son yıllarda akut invaziv fungal rinosinüzitte tedavinin önemli bir parçası olan cerrahi 
debridmana yol gösterici olarak frozen incelemesi kullanılmaktadır. Akut invaziv fungal 
sinüzit hayati tehlike oluşturan bir hastalıktır. Bu hastaların cerrahi tedavisi, cerrahi 
sınırları temiz olan acil debridmandır. Organizmalar standart hematoksilen-eozin boyası 
ile hem frozen  hem de parafin kesitlerde kolaylıkla tanınır.  
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