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TNM 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: intraduktální karcinom nebo lobulární karcinom in situ nebo Pagetova choroba bradavky bez 

prokazatelného nádoru 
Pozn:Pozn:Pozn:Pozn: Pagetova choroba s prokazatelným nádorem se klasifikuje podle velikosti nádoru. 
T1  nádor 2 cm nebo méně v největším rozměru 
T1mic  mikroinvaze 0,1 cm nebo méně v největším rozměru 1) 
T1a  větší než 0,1 cm, ne však více než 0,5 cm v největším rozměru 
T1b  větší než 0,5 cm, ne však více než 1 cm v největším rozměru 
T1c  větší než 1 cm, ne však více než 2 cm v největším rozměru 
T2  nádor větší než 2 cm, ne však více než 5 cm v největším rozměru 
T3  nádor větší než 5 cm v největším rozměru 
T4  nádor jakékoliv velikosti s přímým šířením do stěny hrudní nebo kůže 
Pozn:Pozn:Pozn:Pozn: Hrudní stěna zahrnuje žebra, interkostální svaly a musculus serratus anterior, ne však m. pectoralis. 
T4a  šíření na stěnu hrudní 
T4b  edém (včetně peau d´orange), ulcerace kůže hrudníku nebo satelitní uzly v kůži téhož prsu 
T4c  kriteria 4a a 4b dohromady 
T4d  zánětlivý (inflamatorní) karcinom2) 
Pozn:Pozn:Pozn:Pozn: 1) Mikroinvaze představuje šíření nádorových buněk skrze bazální membránu do okolních tkání s ložiskem ne větším než 
0,1 cm v největším rozměru. Je-li více ložisek mikroinvaze, klasifikuje se pouze největší ložisko mikroinvaze. (Součet jednotlivých 
ložisek se neužívá). Přítomnost více ložisek by se měla zaznamenat stejně jako u nádorů s větší invazí.  

2) Zánětlivý (inflamatorní) karcinom prsu je charakterizován difusní silnou indurací kůže s eryzipeloidním okrajem, 
obvykle bez nádorové masy pod kůží. Je-li kožní biopsie negativní a nelze zjistit žádný lokalizovaný měřitelný primární nádor, 
odpovídá pak tomuto klinicky zánětlivému (inflamatornímu) karcinomu (T4d) patologická klasifikace pTX. 
Vtažení kůže nebo bradavky nebo jiné kožní změny - kromě změn uvedených u T4b a T4d - se mohou objevit i u T1, T2 nebo T3, 
aniž by ovlivnily klasifikaci. 
 
N N N N ---- Regionální mízní uzliny Regionální mízní uzliny Regionální mízní uzliny Regionální mízní uzliny    
NX  regionální mízní uzliny nelze hodnotit (např. dříve odstraněné) 
N0  v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy 
N1  metastázy v pohyblivé stejnostranné axilární mízní uzlině (uzlinách) 
N2  metastázy ve stejnostranné axilární mízní uzlině (uzlinách), které jsou fixované navzájem nebo k jiným strukturám 
N3  metastázy ve stejnostranných mízních uzlinách podél a. mammaria interna 
M M M M ---- Vzdálené metastázy Vzdálené metastázy Vzdálené metastázy Vzdálené metastázy    
MX  vzdálené metastázy nelze hodnotit 
M0  nejsou vzdálené metastázy 
M1  vzdálené metastázy 
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Rozdělení podle stádií 
Stadium 0  Tis N0 M0 
Stadium I  T11) N0 M0 

T0 N1 M0 
T11) N12) M0 Stadium IIA  
T2 N0 M0 
T2 N1 M0 

Stadium IIB  
T3 N0 M0 
T0 N2 M0 
T11) N2 M0 
T2 N2 M0 

Stadium IIIA  

T3 N1, N2 M0 
T4 jakékoliv N M0 

Stadium IIIB  
jakékoliv T N3 M0 

Stadium IV  jakékoliv T jakékoliv N M1 
Pozn:Pozn:Pozn:Pozn:    1) T1 včetně T1mic 

2) Prognóza nemocných s pN1 a je podobná prognóze nemocných s pN0. 
 


