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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 
T1  nádor nezjistitelný klinicky, palpačně, ani zobrazovacími vyšetřovacími metodami 
T1a  nádor zjištěn náhodně histologicky v 5 % nebo méně resekované tkáně 
T1b nádor zjištěn náhodně histologicky ve více než 5 % resekované tkáně 
T1c  nádor zjištěn při punkční biopsii (např.: při zvýšeném PSA) 
T2  nádor omezen na prostatu 1)  
T2a  nádor infiltruje jeden lalok 
T2b  nádor infiltruje oba laloky 
T3  nádor se šíří přes pouzdro prostaty 2) I 
T3a  extrakapsulární šíření jednostranné nebo oboustranné) 
T3b  nádor infiltruje semenný váček(y) 

T4  nádor je fixován nebo se šíří do okolních struktur (mimo semenné váčky): hrdla měchýře, zevního sfinkteru, rekta, 
levátorů a/nebo stěny pánevní 

Pozn.: 1) Nádor nalezený při punkční biopsii v jednom či obou lalocích, avšak nezjistitelný palpačně, ani zobrazovacími 
vyšetřovacími metodami, je klasifikován T1c.  

2) Invaze do apexu prostaty nebo do pouzdra (ale ne skrz) se neklasifikuje jako T3, ale T2. 
 
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 
M1a  mízní uzliny mimo regionální 
M1b  kosti 
M1c  jiné lokalizace 
Pozn: Je-li postiženo více lokalizací, klasifikuje se nejpokročilejší kategorie 
 
Rozdělení podle stádií 
Stadium I  T1a N0 M0 GI 

T1a N0 M0 G2, G3-4 
T1b N0 M0 jakékoliv G 
T1c N0 M0 jakékoliv G 
T1 N0 M0 jakékoliv G 

Stadium II  

T2 N0 M0 jakékoliv G 
Stadium III  T3 N0 M0 jakékoliv G 

T4 N0 M0 jakékoliv G 
jakékoliv T N1 M0 jakékoliv G Stadium IV 

jakékoliv T jakékoliv N M1 jakékoliv G 
 


