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Erkek Genital ve Üriner Sistem Kanserlerinde
8. TNM Evrelemesinde Yapılan Değişiklikler
Summary of the Changes in 8th TNM Staging of Urological and
Male Genital Organs Cancers
Yasemin YUYUCU KARABULUT
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MERSİN

ÖZET
Evreleme, kanserle mücadelede oldukça önemli bir yere sahip olup Amerikan Ortak Kanser Komitesi tarafından 2016 yılının sonlarına doğru 8.
kez revize edilmiştir. Bu revizyon, güncel yayınlar ve tedavi rehberleri eşliğinde, Uluslararası Ürolojik Patoloji Birliği uzlaşma konferanslarından
ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Üriner ve Erkek Genital Sistem Tümörleri Evrelemesi 4. baskısından destek alınarak yapılmıştır. Dünya Sağlık
Örgütü Üriner ve Erkek Genital Sistem 4. baskısı 2016 yılı başında yayınlanmış olması nedeniyle 2016 sonlarında şekillenen evrelemedeki
tüm değişiklikleri barındırmamaktadır. Üriner ve erkek genital sistem tümörlerinin evrelemesindeki değişiklikler başlıca testis, prostat ve penil
kanserlerde hasta takip, prognoz ve tedavisinde yeni düzenlemelere olanak sağlamıştır.
Bu derlemede böbrek, mesane, idrar yolları, prostat, testis ve penil kanserlerdeki değişiklikler özetlenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Erkek genital sistem, Üriner sistem, Evreleme

ABSTRACT
Cancer staging has an important role in combating cancer. The American Joint Committee on Cancer has recently published its 8th edition
of the American Joint Committee on Cancer Staging Manual. Contributions from genitourinary pathology are evident in the American Joint
Committee classification from many of the International Society of Urological Pathology consensus conferences on prostate, renal, testicular,
and penile neoplasms that addressed staging issues and the 4th edition of the World Health Organization Classification of Urinary and Male
Genital Organ Tumors, which was published in early 2016 and was incorporated as the histologic classification system in the 8th edition of the
American Joint Committee, but revised form of staging was not encompassed by the World Health Organization totally. Actual grading systems
were adopted for renal, prostat and penile cancers. In fact, major changes are fixed in testicular, penile, and prostate cancer.
This review respectively summarizes the changes for renal, bladder, urinary tract, prostatic, testicular and penile cancers in 8th TNM staging
systems.
Key Words: Male genital systems, Urinary systems, Staging

GIRIŞ
Evreleme, kanserle mücadelede oldukça önemli bir yere sahip
olup Amerikan Ortak Kanser Komitesi (AJCC) tarafından
2016 yılının sonlarına doğru 8. kez revize edilmiştir (1).
Bu revizyon, güncel yayınlar ve tedavi rehberleri eşliğinde,
Uluslararası Ürolojik Patoloji Birliği (ISUP) uzlaşma
konferanslarından ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)
Üriner ve Erkek Genital Sistem Tümörleri Evrelemesi 4.
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baskısından destek alınarak yapılmıştır. WHO Üriner ve
Erkek Genital Sistem 4. baskısı 2016 yılı başında yayınlanmış
olması nedeniyle 2016 sonlarında şekillenen evrelemedeki
tüm değişiklikleri barındırmamaktadır (2). Üriner ve erkek
genital sistem tümörlerinin evrelemesindeki değişiklikler
başlıca testis, prostat ve penil kanserlerde hasta takip, prognoz
ve tedavisinde yeni düzenlemelere olanak sağlamıştır. Bu
derlemede böbrek, mesane, idrar yolları, prostat, testis ve
penil kanserlerdeki değişiklikler özetlenmektedir.
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8. TNM EVRELEMESINDE BÖBREK
KANSERLERINDE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER

8. TNM EVRELEMESINDE MESANE
KANSERLERINDE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER

Patolojik evreleme açık veya minimal invaziv yöntemlerle
yapılan cerrahiler sonrası mümkün olabilmektedir. Optimal
evreleme yapılabilmesi için böbreğin Gerota fasyası ve
perinefrik yağ ile birlikte rezeksiyonu önerilir (3, 4). Böbrek
kanseri evrelemesindeki değişiklikler, erkek genital sistem ve
üriner sistemin diğer bölgelerine kıyasla oldukça sınırlıdır.
7. TNM evrelemesindeki T3a kriterlerinden, hiler vasküler
yapı invazyonunun değerlendirilmesinde makroskobik
değerlendirme oldukça önemliyken, renal ven ve dallarına
olan tümör invazyonunun makroskobik değerlendirmede
atlanabileceği dolayısıyla değerlendirmenin mikroskobik
olarak yapılmasının daha sağlıklı olacağı vurgulanmıştır.
Böbrek damarları ve özellikle dalları minimal kas içeriği
nedeniyle oldukça ince olabilir, bu nedenle vasküler
yapıların saptanmasında duvar kalınlığı zayıf bir parametre
olarak kabul edilir (5). Histolojik incelemede renal sinüs
içinde tümör nodüllerinin varlığı intravasküler tümör varlığı
ile bağlantılıdır (5). Bu nedenlerle evrelemede pT3a için
kullanılan “makroskobik olarak” sözcüğü terk edilmiştir.
Ayrıca toplayıcı sistemin bir parçası olarak pelvikalisyel sistem
invazyonu pT3a kategorisinde değerlendirmeye alınmıştır
(Şekil 1). Perinefrik ve renal sinüs yağ doku invazyonu
mikroskobik olarak değerlendirilmeli ve bu değerlendirme
yapılırken; dezmoplastik reaksiyon varlığı veya yokluğunda
tümör hücrelerinin yağ doku içine girmesi, perinefrik veya
renal sinüs içinde vasküler invazyon, perinefrik /renal sinüs
invazyonu olarak değerlendirilmelidir. T3a kategorisindeki
değişiklikler klinik yaklaşımda lokal invaziv hastalık tesbiti ve
adjuvan kemoterapi planlanmasında önem taşımaktadır.

AJCC 2017 yılı revizyonunda mesane evrelemesinde de
değişiklikler önermiştir (1). Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı
(National Comprehensive Cancer Network [NCCN]) da
T (tümör), N (lenf nodu), M (metastaz) kategorisindeki bu
değişiklikleri onayladı (7). Değişikliklerin büyük kısmı N ve
M kategorilerinde yapılırken, T kategorisi ile ilgili bir takım
netlikler de sağlandı (8). Revize formda yer bulamamakla
birlikte bazı yazarlar tarafından pT1 evresinde “erken
invazyon (mikroinvaziv hastalık)” ve “yaygın invazyon”
şeklinde ayrıntılandırmaya gidildi. pT1 kategorisinde
önerilen bu ileri evrelendirmede henüz bir optimizasyon
sağlanamamış olmakla birlikte mikroinvaziv hastalık farklı
gruplar tarafından şu şekilde tanımlandı; invaziv tümör 1
BBA’dan daha küçük bir alanı işgal edecek ve en büyük
invaziv odak 1 mm çapını aşmayacak, veya muskülaris
mukoza üzerindeki invaziv odak en fazla 2 mm derinliğinde
olacak. Bu ayrıntılandırmanın prognostik önemi olduğu
vurgulanarak, bahsi geçen yöntemlerden birini referans alarak
günlük rutinde pT1 kategorisinde alt gruplandırmayı kuvvetle
öneren çalışmalar vardır (9-11). Mesane ve prostatik üretrada
eş zamanlı olarak görülen ürotelyal karsinomlarda evreleme
ile ilgili elimizde sınırlı veri bulunmaktadır. Çok sayıda
çalışmada mesane kanserinde prostatik üretra aracılığıyla
olan prostatik stroma invazyonunun transmural invazyondan
daha iyi prognoza sahip olduğunun anlaşılması üzerine
(12-14) 7. TNM evrelemesinde transüretral yol ile olan
prostat stroma invazyonunun pT4a evresinden çıkarılması
kararlaştırıldı ve sonrasında yapılan çok sayıda çalışma ile bu
değişikliğin haklılığı vurgulandı (15, 16). İntraüretral prostat
stroma invazyonunun yeri 7. TNM evrelemesinde henüz
belirlenmemiş olduğundan 8. TNM evrelemesinde bu konuya
değinildi ve “intraüretral prostatik stroma invazyonu üretral
evreleme baz alınarak T2 kategorisinde değerlendirilmeli,

Fuhrman nükleer dereceleme sistemi yerini, şeffaf hücreli ve
papiller renal hücreli karsinomlar için geçerli olan, yeni dörtlü
dereceleme sistemi olan WHO/ISUP nükleolar dereceleme
sistemine bırakmıştır (2,4,6).

Şekil 1: Böbrek tümöründe renal ven
invazyonu.
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mesane için ayrıca bir T kategorisi verilmeli” şeklinde
netleştirildi. Ancak eş zamanlı mesane ve üretra kanseri
varlığında nasıl davranılması gerektiği net olmamakla birlikte,
en yüksek evrenin raporda belirtilmesinin uygun olacağı
kanaatine varıldı (Tablo I).
Bilindiği üzere mesane divertiküllerinin büyük çoğunluğu
edinilmiş divertikül olup, muskularis propriaya ait kas
tabakası içermemektedir (17). Divertikül zemininde
gelişen kanserlerde T2 kategorisinden bahsetmek mümkün
olmamakta ve lamina propriadan doğrudan perivezikal yağ
dokuya çıkış görülmektedir. Günlük rutinde değerlendirme
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güçlüğü yaratan bu durum 8. TNM evrelemesine divertiküler
kanserlerde evrelemede T2 kategorisinin atlanması şeklinde
yansımıştır (Şekil 2). Divertiküler tümörler üzerine yapılmış
az sayıda çalışma vardır. T kategorisi ve prognoz ile ilgili
karşılaştırmalı çalışmaların (18, 19) sınırlı sayıda olması
yakın gelecekte olası başka değerlendirme yöntemlerinin
geliştirilmesi gereğini doğuracaktır.
Lenf nodu değerlendirmesinde eksize edilen lenf nodüllerinin
sayısı ve lateralizasyonundan bağımsız hareket edilmesi gerektiği önerilirken, lenf nodu eksizyonunun yapılmadığı olgular
alışılageldiği üzere pNx kategorisinde değerlendirildi (20).

Tablo I: Erkek genital sistem kanserleri ve ürolojik kanserlerde 8. TNM evrelemesindeki değişikliklerin özeti.
Organ

Değişiklikler

Böbrek

WHO\ISUP histolojik derecelendirmesi kabul edildi.
T3a kategorisinde değişiklikler;
- “makroskobik” kelimesi çıkarıldı.
- Kas içeren kelimesi segmental ven olarak revize edildi.
- Pelvikalisiel sistem invazyonu eklendi.
T1 TUR materyallerinde “mikroinvaziv” ve “invaziv” subgrupları eklendi.
T2 Divertiküler invaziv kanserlerde T2 kategorisi değerlendirme dışı bırakıldı.
T4 Prostatik stroma invazyonu mesane duvarından transmural yayılımla olduğu taktirde T4, prostatik
üretradan subepitelyal stromal invazyon şeklinde olduğunda T2 olarak değerlendirildi.
N Nonperivezikal bölgesel lenf nodülleri N kategorisine eklendi.
M Bölgesel olmayan lenf nodülleri M1a, uzak metastazlar M1b olarak tanımlandı.
Tis Prostatik üretra ve prostatik duktus için ayrı ayrı kullanılan insitu tanımlaması tek bir Tis çatısında
birleştirildi.
T4 Doğrudan mesane yayılımı T4 kategorisinde değerlendirildi.
N1 Perivezikal lenf nodülleri N1 kategorisine eklendi.
N1 ve N2 ayrımının metastatik lenf nodu sayısına göre belirlenmesi kararlaştırıldı.
Histolojik derecelemeye ek olarak raporda “prognostik derece” verilmesi uygun görüldü.
pT2 Tümör yaygınlığı ve lateralitesine göre yapılan pT2 alt gruplandırması sonlandırıldı.
pT3 İki kategoriye ayrıldı:
pT3a lokalizasyon fark etmeksizin prostat dışı yayılım
pT3b prostat dışı yayılım olsun veya olmasın seminal vezikül invazyonu
Tis Germ hücreli neoplazi insitu (GCNIS) terimi eklendi.
pT1 Saf seminomlarda 3 cm tümör boyutu sınırı ile pT1a ve pT1b alt sınıflandırmasına gidildi.
pT2 Epididim invazyonu T1’den T2’ye taşındı
Hiler yumuşak doku invazyonu T2 kategorisine dahil edildi.
Spermatik kord invazyonu olmaksızın spermatik kordda LVI varlığı T2 kategorisinde değerlendirildi.
M1 Spermatik kord invazyonu ile birlikte spermatik kordda LVI varlığı M1 kategorisinde değerlendirildi.
Histolojik derecelendirmede üçlü WHO/ISUP derecelendirmesi kabul edildi.
Ta kategorisi non-invaziv saf verrüköz karsinomlar, noninvaziv papiller, bazaloid ve mikst karsinomları da
kapsayacak şekilde genişletildi.
T1 LVI, PNI ve yüksek histolojik derece parametreleri kullanılarak T1a ve Tlb olarak ayrıldı.
T2 Korpus spongiozum invazyonu T2 kategorisinde değerlendirildi.
T3 Korpus kavernozum invazyonu T3 kategorisinde değerlendirildi.
pN1 Unilateral en fazla 2 inguinal lenf nodu metastazı
pN2 Unilateral veya bilateral 2’den fazla lenf nodu metastazı

Mesane

Üretra

Prostat

Testis

Penis

ISUP: Uluslararası Ürolojik Patoloji Birliği, LN: Lenf nodu, LVI: lenfovasküler invazyon, PNI: Perinöral invazyon, WHO: Dünya Sağlık Örgütü,
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8. TNM EVRELEMESINDE PROSTAT
KANSERINDE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER
İlk kez 7. AJCC sınıflamasında değerlendirmeye alınan
prostat spesifik antijen (PSA) değeri ve tümör derecesi 8.
revizyonda da önemini korudu (1). Radikal prostatektomi
spesmenlerinde pT1 kategorisine yer verilmezken, tümör
yayılım ve lokalizasyonuna göre yapılan pT2a, pT2b ve pT2c
subgruplarının uzun süreli takiplerde prognostik açıdan
anlamlı olmadığının saptanması üzerine 8. revizyonda pT2
olarak sadeleştirme yoluna gidildi.

Şekil 2: Mesane divertikülünde gelişen invaziv ürotelyal karsinom.

Karşılaştırmalı çalışmalar sonucu optimal değerlendirme için
değerlendirilmesi önerilen lenf nodu sayısı 12 olarak vurgulandı
(19-21). Perivezikal ve nonperivezikal bölgesel lenf nodu
tutulumlarının survival açısından farklılık göstermediğinin
saptanması üzerine (19) revize formda bölgesel lenf
nodüllerinin de perivezikal lenf nodu gibi N kategorisinde
değerlendirilmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı. Böylece son
haliyle 8. AJCC sınıflamasında common iliak distalindeki LN
(bölgesel olmayan lenf nodülü) pozitifliği M1a, lenf nodu dışı
diğer metastazlar M1b olarak değerlendirildi.

Ekstraprostatik yayılımın eşlik ettiği ve etmediği seminal
vezikül invazyon değerlendirmesi yapılarak pT3 hastalık pT3a
ve pT3b olarak alt gruplara ayrıldı. Distal cerrahi sınırı temsil
eden apekste cerrahi sınırda saptanan tümörün ekstraprostatik
yayılım kategorisinde değerlendirilmemesi uygun görüldü.
Ekstraprostatik yayılım için fokal (en çok 2 kesitte olmak üzere
1 BBA’dan az yayılım) ve yaygın (fokal sınırını aşan yayılım)
değerlendirmesinin yapılması önerildi. Yedinci versiyona
benzer şekilde mikroskobik mesane boynu invazyonu pT3a
olarak kabul gördü. Seminal vezikül çevresi yumuşak doku
invazyonu ekstraprostatik yayılım kategorisinde pT3a olarak
değerlendirildi. Prostat kanserlerinde lenf nodu kategorisinde
değişikliğe gerek duyulmadı (Tablo I).

8. TNM EVRELEMESINDE TESTIS
KANSERLERINDE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER

8. TNM EVRELEMESINDE ÜRETRAL
KANSERLERDE YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER

Testis kanserlerinde evrelemede histolojik değerlendirme
kaçınılmaz derecede önemlidir. Alışılageldiği üzere
makroskobik tümör çapı ve multiple nodüller halinde
izlenen tümörlerde en büyük tümörün çapı kaydedilir. Bu
durum revize formda özellikle testiste sınırlı ve lenfovasküler
invazyon izlenmeyen seminomlar için evrelemede ayrıca
önem kazanmaktadır. 8. TNM evrelemesinde <3 cm, testiste
sınırlı ve lenfovasküler invazyon içermeyen seminomlar pT1a
kategorisinde değerlendirilirken >3 cm seminomların pT1b
kabul edilmeleri uygun bulundu. Ancak bu değerlendirme saf
seminomlar için kabul gördü, mikst formlar bu alt evrelemenin
dışında tutuldu.

Revize formda non-invaziv papiller ürotelyal karsinomlar düşük
ve yüksek dereceli olmak üzere alt gruplara ayrıldı. Prostatik
ürotelyal karsinomların, insitu prostatik üretra (Tis pu) ve
insitu prostatik duktus (Tis pd) yerine tek bir Tis kategosisinde
değerlendirilmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı. Benzer
şekilde prostatik asiner tutulum da aynı Tis kategorisinde
değerlendirildi. Mesane kanseri evrelemesinde olduğu gibi
komşu organlara yayılım, ekstraprostatik yayılımla mesane
duvarına invazyonu da içerecek şekilde, T4 kategorisinde
değerlendirildi.

İki santimetrenin altındaki tümörlerde tümörün tümüyle örneklenmesi önerilirken, sıklıkla saptadığımız mikst tümörlerde tüm komponentlerin atlanmadan değerlendirilebilmesi
amacıyla genişletilmiş örnekleme önem taşımaktadır. Ayrıca
2016 yılında WHO Üriner ve Erkek Genital Sistem 4. baskısı
ile rutinimize giren ve testis tümörleri sınıflamasında anahtar
rol oynayan germ hüreli neoplazi in situ’nun (GCNIS) değerlendirilebilmesi ve yine evrelemede önemli bir kriter olan vasküler invazyonun saptanabilmesi amacıyla tümör- tümör dışı
testis parankimi geçiş örnekleri zenginleştirilmelidir (22-23).

Üretral kanserler için 8. AJCC evrelemesinde perivezikal
lenf nodu tutulumu N kategorisinde değerlendirilirken, N
kategorisindeki 2 cm eşik değeri yerini metastatik lenf nodu
sayısına bıraktı (Tablo I).

Eski ismi ile spermatositik seminom olarak bilinen
“spermatositik tümör” de uzun süreli takiplerde mükemmel
prognoz sergilediği için revize formda TNM evrelemesinde
değerlendirme dışı bırakıldı.

8. TNM EVRELEMESINDE RENAL PELVIS
VE ÜRETERAL KANSERLERDE YAPILAN
DEĞIŞIKLIKLER
Renal pelvis ve üreteral tümörlerde tek değişiklik N
kategorisinde yapıldı. Metastatik 5 cm üzeri lenf nodülleri N3
kategorisinden N2’ye taşındı (1).
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Şekil 3: Epididim invazyonu gösteren mikst germ hücreli testis
tümörü.

Şekil 4: Rete testis invazyonu gösteren seminom.

Rete testis stroma invazyonu 8. TNM evrelemesinde yer
bulamamış olmakla birlikte adjuvan kemo-radyoterapi
kararında önemli olduğunun saptanması üzerine raporda
mutlaka belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

nodu tutulum kapasiteleri göz önünde bulundurularak T1
ayrıca T1a ve T1b olarak alt gruplara ayrıldı (10.5-18.1% vs
33.3-50%) (31,32).

Revize formda epididim ve hiler yumuşak doku invazyonu pT2
olarak değerlendirmeye alındığı için orşiektomi materyallerinin
dikkatli makroskobik değerlendirmesi yanı sıra hiler bölgeye
ait örneklerin ayrıca mikroskobik incelenmesi bir kat daha
önem kazandı (Şekil 3,4).
Doğrudan spermatik kord invazyonu pT3 olarak
değerlendirilirken, revize formda spermatik kordda vasküler
tümör trombüsü aracılığıyla kesintili tümör invazyonu,
metastatik deposit (pM1) olarak kabul edildi. Kord invazyonu
olmaksızın vasküler tümör trombüsü ise pT2 olarak
değerlendirildi.

8. TNM EVRELEMESINDE PENIL KANSERLERDE
YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER
Sekizinci versiyonda eskisinden farklı olarak penil eksizyon
materyallerinde lokalizasyonlar anatomik isimleri ile
tanımlandı (1).
Güncel evrelemede en fazla değişiklik günlük pratikte çok
sık karşılaşmadığımız penil kanserlerde yapıldı. Ta kategorisi
destrüktif invazyon yapmayan saf verrüköz karsinomlar,
noninvaziv papiller, bazaloid ve mikst karsinomları da
kapsayacak şekilde genişletildi (1). Bir önceki evrelemede
subepitelyal doku şeklinde genel bir tanımlama yapılırken,
revize formda glans, sünnet derisi veya şaft bölgeleri gibi
lokalizasyonların T1 hastalık için daha net bir kategorizasyona
izin verdiği düşüncesi paylaşıldı. Metastaz ve inguinal lenf
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T1a tümörlerin T1b tümörlerden ayrımında perinöral
invazyon, lenfovasküler invazyon ve yüksek tümör derecesi
gibi histomorfolojik parametrelerin önemi vurgulandı
(33,34). Korpus spongiozum invazyonu T2 kategorisinde
değerlendirilirken, korpus kavernozum invazyonu T3
kategorisine taşındı. pN1 ve pN2 kategorilerinde prognostik
açıdan anlamlı bir farklılık olmadığının saptanması (35)
ve bir takım çalışmalarla kanıtlanan metastatik lenf nodu
lateralitesinin prognostik açıdan daha kıymetli olduğunun
saptanması üzerine (36-39), pN1 tek taraflı 1 ve/veya 2
inguinal lenf nodu metastazı, pN2 3 ve daha fazla metastatik
inguinal lenf nodu veya bilateral inguinal lenf nodu metastazı
olarak revize edildi.

SONUÇ
Evreleme kanser hastalarında prognoz ve tedavi açısından
oldukça önemlidir. Bu nedenle yeni takip ve tedavi
modalitelerinin belirlenebilmesi amacıyla düzenli aralıklarla
revizyonu gereklidir. Bu derlemede üriner ve erkek genital
sistemleri için uygun görülen ve 8. TNM evrelemesinde
açıklanan revizyonları özetleme yoluna gidilmiştir. Görüldüğü
üzere değişikliklerin büyük bir kısmı T kategorisinde
gerçekleştirilirken, N ve M kategorilerinde de bir takım
düzenlemeler yapılmıştır. Oldukça dinamik bir cerrahi
branş olan patolojide yeni tanımlamalar ve yeni prognostik
parametrelerin belirlenmesi bu revizyonları kaçınılmaz
kılmaktadır.
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