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TNM klasifikace 
T T T T ---- Primární nádor Primární nádor Primární nádor Primární nádor    
TTTTNM NM NM NM     FIGO stadiaFIGO stadiaFIGO stadiaFIGO stadia      
TX   primární nádor nelze hodnotit 
T0   bez známek primárního nádoru 
T1   I   nádor ohraničen na vaječníky 
  T1a   IA nádor ohraničen na jeden vaječník, pouzdro intaktní, žádný nádor na povrchu vaječníku, 

v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky 
  T1b   IB nádor ohraničen na oba vaječníky, pouzdro intaktní, žádné známky nádoru na povrchu 

vaječníků, v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky 

  T1c   IC nádor ohraničen najeden nebo oba vaječníky bud' s rupturou pouzdra, nebo nádorem 
na povrchu ovaria nebo maligní buňky v ascitu či peritoneálním výplachu 

T2 II nádor postihuje jeden či oba vaječníky, šíří se v pánvi 
  T2a   IIA šíří se na dělohu a/nebo vejcovod(y) nebo implantáty na děloze nebo vejcovodu 

(vejcovodech), v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní buňky 
  T2b   IIB šíří se na jiné pánevní tkáně, v ascitu nebo peritoneálním výplachu nejsou maligní 

buňky 
  T2c   IIC šíří se v pánvi (2a nebo 2b) s maligními buňkami v ascitu nebo peritoneálním výplachu 
T3 a/nebo N1 III nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky, s mikroskopicky prokázanými peritoneálními 

metastázami mimo pánev a/nebo metastázy v regionálních mízních uzlinách 
  T3a   IIIA mikroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 
  T3b   IIIB makroskopické peritoneální metastázy mimo pánev 2 cm nebo méně v největším 

rozměru 
  T3c 

a/nebo N1 
  IIIC peritoneální metastázy mimo pánev větší než 2 cm v největším rozměru a/nebo 

metastázy v regionálních mízních uzlinách 
M1 IV vzdálené metastázy (mimo peritoneální metastázy) 
Poznámka: Metastázy v pouzdru jater jsou T3/stadium III, metastázy v jaterním parenchymu M1/stadium IV. Pleurální výpotek 
musí mít pro M1/stadium IV pozitivní cytologii. 
 
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 IA  T1a N0 M0 
Stadium IB  T1 b N0 M0 
Stadium IC  T1c N0 M0 
Stadium IIA  T2a N0 M0 
Stadium IIB  T2b N0 M0 
Stadium IIC  T2c N0 M0 
Stadium IIIA  T3a N0 M0 
Stadium IIIB  T3b N0 M0 

T3c N0 M0 
Stadium IIIC  

jakékoliv T N1 M0 
Stadium IV  jakékoliv T jakékoliv N M1 
 


