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TNM klasifikace 
T T T T ---- Primární nádor Primární nádor Primární nádor Primární nádor    
TNM kategorieTNM kategorieTNM kategorieTNM kategorie    FIGO stadiaFIGO stadiaFIGO stadiaFIGO stadia      
TX   primární nádor nelze hodnotit 
T0   bez známek primárního nádoru 
Tis 0 karcinom in situ (preinvazivní karcinom) 
T1 I karcinom čípku ohraničený na dělohu (šíření na tělo děložní se 

nezohledňuje) 
T1a   IA invazivní karcinom diagnostikovaný pouze mikroskopicky. Všechny 

makroskopicky viditelné léze - byť jen se superficiální invazí - 
jsou T1 b/stadium IB 

T1a1   IA1 stromální invaze ne větší než 3 mm do hloubky a horizontální 
šíření 7 mm nebo méně 

  

  

T1a2   

  

IA2 stromální invaze více než 3 mm, ale ne více než 5 mm s 
horizontálním šířením 7 mm nebo méně 

Pozn: Hloubka invaze by neměla být více než 5 mm od baze epitelu, bud' povrchového či žlazového, ze kterých vznikl. Hloubka 
invaze se definuje jako vzdálenost nádoru od epitelo-stromální hranice od přiléhající epiteliální papily, která je nejblíže povrchu, k 
nejhlubšímu místu invaze. Postižení lymfatických cév nemá vliv na klasifikaci 
 
 

    IB   klinicky viditelná léze omezená na čípek nebo mikroskopická 
léze větší než T1a2/IA2 

T1b1     IB1 klinicky zřetelná léze 4 cm nebo méně v největším rozměru 

  T1b 

T1b2     IB2 klinicky zřetelná léze větší než 4 cm v největším rozměru 
    II     karcinom čípku se šíří mimo dělohu, ale ne až ke stěně pánevní a 

ne do dolní třetiny pochvy 
T2a   IIA bez šíření do parametrií 

T2 

T2b   IIB se šířením do parametria 
T3     III     nádor čípku se šíří ke stěně pánevní a/nebo se šíří na dolní 

třetinu pochvy a/nebo způsobuje hydronefrózu či afunkci ledviny
  T3a     IIIA   nádor postihuje dolní třetinu pochvy, bez šíření ke stěně pánevní
  T3b     IIIB   nádor se šíří ke stěně pánevní a/nebo způsobuje hydronefrózu či 

afunkci ledviny 
T4     IVA nádor postihuje sliznici močového měchýře nebo rekta a/nebo se 

šíří mimo malou pánev 
Pozn: Přítomnost bulózního edému nepostačí ke klasifikaci nádoru jako T4. 
M1 IVB vzdálené metastázy 
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 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 
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Rozdělení podle stádií 
Stadium 0  Tis N0 M0 
Stadium IA  T1a N0 M0 
Stadium IA1  T1a1 N0 M0 
Stadium IA2  T1a2 N0 M0 
Stadium IB  T1b N0 M0 
Stadium IB1  T1b1 N0 M0 
Stadium IB2  T1b2 N0 M0 
Stadium IIA  T2a N0 M0 
Stadium IIB  T2b N0 M0 
Stadium IIIA  T3a N0 M0 

T1 N1 M0 
T2 N1 M0 
T3a N1 M0 

Stadium IIIB  

T3b jakékoliv N M0 
Stadium IVA  T4 jakékoliv N M0 
Stadium IVB  jakékoliv T jakékoliv N M1 
 


