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TNM klasifikace 
T T T T ---- Primární nádor Primární nádor Primární nádor Primární nádor    
Přídatné označení (m) je možné připojit ke kategorii T tam, kde je nutné vyznačit mnohočetné nádory. Přídatné označení (is) lze 
připojit k jakémukoliv T, aby se vyznačila přítomnost přidruženého karcinomu in situ. 
TX  primární nádor nelze hodnotit 
T0  bez známek primárního nádoru 
Ta  neinvazivní papilární karcinom 
Tis  karcinom in situ ("plochý nádor") 
T1  nádor se šíří do subepiteliální pojivové tkáně 
T2  nádor se šíří do svalové vrstvy 
T2a  nádor infiltruje povrchovou vrstvu svalovou (vnitřní polovinu) 
T2b  nádor infiltruje hlubokou vrstvu svalovou (zevní polovinu) 
T3  nádor infiltruje perivezikální tkáně 
T3a  mikroskopicky 
T3b  makroskopicky (extravezikální masy) 
T4  nádor se šíří do okolních orgánů: prostaty, dělohy, pochvy, stěny pánevní nebo stěny břišní 
T4a nádor se šíří do prostaty nebo dělohy nebo pochvy 
T4b  nádor infiltruje pánevní stěnu nebo břišní stěnu 
    
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  metastáza v jedné mízní uzlině, 2 cm nebo menší v největším rozměru 
N2  metastáza v jedné uzlině větší než 2 cm, ale ne větší než 5 cm v největším rozměru, nebo vícečetné metastázy v 

mízních uzlinách ne větší než 5 cm v největším rozměru 
N3  metastáza v mízní uzlině větší než 5 cm v největším rozměru 
 
 

  

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 podle stádií 
Stadium 0a  Ta N0 M0 
Stadium 0is  Tis N0 M0 
Stadium I  T1 N0 M0 

T2a N0 M0 
Stadium II  

T2b N0 M0 
T3a N0 M0 
T3b N0 M0 Stadium III  
T4a N0 M0 
T4b N0 M0 
jakékoliv T N1, N2, N3 M0 Stadium IV  

jakékoliv T jakékoliv N M1 
 


