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Pravidla pro zavedenı́ TNM klasifikace
zhoubný ch novotvarů , 8. vydá nı́ (TNM8)
Co je TNM8 a co nového přináší

TNM klasifikace zhoubných novotvarů je mezinárodně uznávaným standardem k popisu a
kategorizaci stádií nádorových onemocnění. Publikaci vytváří autorská skupina zřízená Union
for International Cancer Control (UICC) a vydává ji nakladatelství Wiley Blackwell.
Osmé vydání vyšlo v roce 2017. Přináší aktualizaci stagingu u nádorů hlavy a krku, štítné
žlázy, jícnu, žaludku, análního kanálu, plic, pleury, kůže, vaječníku, prostaty, penisu, kůry
nadledvin, neuroendokrinních nádorů a sarkomů kostí a měkkých tkání. Jsou zařazeny nové
kapitoly
klasifikující
p16-pozitivní
orofaryngeální
karcinomy,
karcinomy
thymu,
neuroendokrinních nádorů pankreatu, sarkomy páteře, pánve, měkkých tkání hlavy a krku,
orgánů dutiny břišní a hrudní a retroperitonea.

Podrobné změny jsou uvedeny v překladu prezentace UICC dostupné na adrese
http://www.uzis.cz/system/files/TNM_8_Presentace_Klasifikace_zhoubnych_novotvaru.pdf

Český překlad TNM8
Český překlad na základě licence s nakladatelstvím Wiley vydal ÚZIS ČR v roce 2018,
editory překladu jsou Miroslav Zvolský a Kristýna Matušková. Odbornými recenzenty českého
vydání jsou MUDr. Jiří Novák a MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
V překladu 8. vydání byla v maximální míře použita terminologie a nezměněné části textu
z předchozího vydání. Zároveň byly opraveny chyby, které původní český překlad 7. vydání
obsahoval.
Tištěnou publikaci je možné objednat na e-mailové adrese tnm@uzis.cz. Cena jednoho
výtisku je 100,- Kč (plus balné 50,- Kč a poštovné dle tarifu České pošty).
Podrobné informace jsou k dispozici
klasifikace-zhoubnych-novotvaru.

na

http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/tnm-

Použití TNM8 v předávání dat do Národního onkologického registru
8. verze TNM klasifikace zhoubných nádorů bude pro hlášení do Národního onkologického
registru (NOR) použita až pro novotvary diagnostikované od 1. 1. 2019. Od tohoto data bude
v platnosti také nová metodika sběru dat NOR (vydaná k 17. 8. 2018) a bude také připravena
nová verze aplikace pro sběr dat NOR, ve které budou implementována kontrolní pravidla
podle 8. verze TNM.
Pro sběr dat údajů o novotvarech diagnostikovaných do roku 2018 včetně bude z
organizačních a technických důvodů zapotřebí použít 7. verzi TNM klasifikace.
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