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TNM KLINICKÁ KLASIFIKACE 
T T T T ---- Primární nádor Primární nádor Primární nádor Primární nádor    
TX  primární nádor nelze hodnotit 
T0  bez známek primárního nádoru 
Tis  karcinom in situ: intraepiteliální nádor bez invaze do lamina propria 
T1  nádor postihuje lamina propria nebo submukózu 
T2  nádor postihuje muscularis propria nebo subserózu 1) 
T3  nádor se šíří na serózu (viscerální peritoneum) bez invaze do okol. struktur1 ,2 ,3) 
T4  nádor se šíří do okolních struktur 1, 2, 3) 
Pozn.: 1) Nádor se může šířit přes muscularis propria do vazů gastrokolických nebo gastrohepatických nebo do velkého nebo 
malého omenta bez penetrace viscerálního peritonea, které kryje tyto struktury. V tomto případě je nádor klasifikován jako T2. 

2) Pokud nastane perforace viscerálního peritonea kryjícího gastrické vazy nebo omentum (malé i velké), pak je nádor 
klasifikován jako T3 
3) Okolními strukturami žaludku jsou slezina, příčný tračník, játra, bránice, pankreas, stěna břišní, nadledvina, ledvina, tenké 
střevo a retroperitoneum. 
Intramurální šíření do duodena a jícnu je klasifikováno největší hloubkou invaze v těchto orgánech nebo v žaludku. 
 
N N N N –––– Regionální mízní uzliny Regionální mízní uzliny Regionální mízní uzliny Regionální mízní uzliny    
NX  regionální mízní uzliny nelze hodnotit 
N0  v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy 
N1  metastázy v 1 až 6 regionálních mízních uzlinách 
N2  metastázy v 7 až 15 regionálních mízních uzlinách 
N3 metastázy ve více než 15 regionálních mízních uzlinách 
 
M M M M –––– Vzdálené metastázy Vzdálené metastázy Vzdálené metastázy Vzdálené metastázy    
MX  vzdálené metastázy nelze hodnotit 
M0  nejsou vzdálené metastázy 
M1  vzdálené metastázy 
 
ROZDĚLENÍ DO STADIÍ 
Stadium 0  Tis N0 M0 
Stadium IA  T1 N0 M0 

T1 N1 M0 
Stadium IB  

T2 N0 M0 
T1 N2 M0 
T2 N1 M0 Stadium II  

T3 N0 M0 
T2 N2 M0 
T3 N1 M0 Stadium IIIA  

T4 N0 M0 
Stadium IIIB  T3 N2 M0 

T4 N1 ,N2,N3 M0 
T1,T2,T3 N3 M0 Stadium IV  

jakékoliv T jakékoliv N M1 
 


