
Eesnäärmevähi Eesnäärmevähi GleasoniGleasoni j astendaminej astendamine

�� GleasoniGleasoni (autor: Donald F. (autor: Donald F. GleasonGleason) klassifikatsioon  on eesnäärmevähi) klassifikatsioon  on eesnäärmevähi rahvusvaheliselt  rahvusvaheliselt  
aktsepteeritud  konsensus kokkulepe (2005 WHO/ISUP aktsepteeritud  konsensus kokkulepe (2005 WHO/ISUP ConsensusConsensus ConferenceConference))

�� Astendamine baseerub valgusmikroskoobis (x4 ja x10 okulaari suurendusel) nähtavas,  kas Astendamine baseerub valgusmikroskoobis (x4 ja x10 okulaari suurendusel) nähtavas,  kas 
ainult vähi näärmete diferentseerumisastmel (suurus ja kuju)  või  kombineeritult  hinnates ainult vähi näärmete diferentseerumisastmel (suurus ja kuju)  või  kombineeritult  hinnates 
rakutuuma rakutuuma atüüpiaatüüpia väljendustväljendust

�� Histoloogiliselt näärmekujundid on vähis heterogeensed, tavaliselt  esineb uuringus Histoloogiliselt näärmekujundid on vähis heterogeensed, tavaliselt  esineb uuringus 
rohkem kui üks ehitusmuster (st  arvesse võetakse preparaadis esinev dominantne rohkem kui üks ehitusmuster (st  arvesse võetakse preparaadis esinev dominantne 
ehitusmuster ja teine, sekundaarne pilt (maht ca 5%), millised tähistatakse numbritega ehitusmuster ja teine, sekundaarne pilt (maht ca 5%), millised tähistatakse numbritega ––
GleasonGleason 11--5; nende numbrite summa iseloomustab tinglikult eesnäärmevähi küpsusastet5; nende numbrite summa iseloomustab tinglikult eesnäärmevähi küpsusastet

�� Eesnäärmevähi Eesnäärmevähi GleasoniGleasoni summa on tavaliselt kõrgem suuremates vähkides, kuna kõrgema summa on tavaliselt kõrgem suuremates vähkides, kuna kõrgema 
astme vähi kasv on kiirem. astme vähi kasv on kiirem. astme vähi kasv on kiirem. astme vähi kasv on kiirem. 

�� BioptaatidesBioptaatides soovitatakse soovitatakse Gleason`iGleason`i astendamist kasutada ka minimaalse suurusega kolde astendamist kasutada ka minimaalse suurusega kolde 
(nt 4(nt 4--10 nääret; Ø≤0,5mm) korral, seejuures sageli puudub siin  sekundaarne muster, kuid 10 nääret; Ø≤0,5mm) korral, seejuures sageli puudub siin  sekundaarne muster, kuid 
eksituse vältimiseks tuleb kindlasti eksituse vältimiseks tuleb kindlasti määrata määrata GleasoniGleasoni summa summa ehk dominantne komponent ehk dominantne komponent 
(number) võetakse kahekordselt (nt  (number) võetakse kahekordselt (nt  GleasonGleason 2+2=4)2+2=4)

�� GleasoniGleasoni astendamise eesmärgiks on hinnata astendamise eesmärgiks on hinnata pahaloomususepahaloomususe potentsiaali (potentsiaali (invasiivneinvasiivne kasv kasv 
ja metastaaside teke) ja oodatavat ravi tulemuslikkust; ja metastaaside teke) ja oodatavat ravi tulemuslikkust; GleasoniGleasoni summa 2summa 2--4 on 4 on 
madalmaliignemadalmaliigne vähk, seevastu summa 8vähk, seevastu summa 8--10 peetakse madalalt diferentseerunud ehk 10 peetakse madalalt diferentseerunud ehk 
kõrgmaliigsekskõrgmaliigseks ja agressiivseks ja agressiivseks adenokartsinoomiksadenokartsinoomiks

�� WHO soovituseWHO soovituse: : GleasoniGleasoni hindamise hindamise artefaktidartefaktid (ala(ala-- või ülediagnoosimine) on või ülediagnoosimine) on bioptaatidesbioptaatides
ja radikaaloperatsiooni preparaadis sagedamini tingitud koeproovi ja radikaaloperatsiooni preparaadis sagedamini tingitud koeproovi artefaktistartefaktist (“(“crushcrush
sündroom”) muljumisestsündroom”) muljumisest--rebimisest tingitud. Vähi hormoonrebimisest tingitud. Vähi hormoon-- või või kiirutusravistkiirutusravist põhjustatud põhjustatud 
patomorfoosipatomorfoosi korral tuleb loobuda korral tuleb loobuda GleasoniGleasoni klassifikatsioonist  klassifikatsioonist  
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Eesnäärmevähi Eesnäärmevähi GleasoniGleasoni j astendamine: j astendamine: 
jämenõel jämenõel bioptaadisbioptaadis & radikaaloperatsiooni preparaadis& radikaaloperatsiooni preparaadis
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GleasonGleason 11

•• Bioptaadis leidub hästipiirdunud, healoomust ümbritsevat Bioptaadis leidub hästipiirdunud, healoomust ümbritsevat 
kude mitteinfiltreeriv  väikesõlmjas noodulus, monomorfne kude mitteinfiltreeriv  väikesõlmjas noodulus, monomorfne 
heledarakuline adenokantser / heledarakuline adenokantser / Gleason 1 Gleason 1 /, mida praktikas /, mida praktikas 
diagnoositakse kui  diagnoositakse kui  atüüpiline adenomatoosne hüperplaasiaatüüpiline adenomatoosne hüperplaasia
(mitte (mitte Gleason 1Gleason 1 ))(mitte (mitte Gleason 1Gleason 1 ))
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GleasonGleason 22

�� Vähikolle on valdavalt eesnäärme Vähikolle on valdavalt eesnäärme 
lihaskoes paiknev ümarja kujuga sõlmlihaskoes paiknev ümarja kujuga sõlm

�� Kasvajanäärmed on keskmise suurusega, Kasvajanäärmed on keskmise suurusega, 
ümarjad või ovaalsed, üksikud erineva ümarjad või ovaalsed, üksikud erineva 
kujuga, vähese ümbritseva koe kujuga, vähese ümbritseva koe 
invasioonigainvasiooniga

�� Vähiepiteel on “healoomulise” välimusega, Vähiepiteel on “healoomulise” välimusega, 
heleda värvumisegaheleda värvumisega
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GleasonGleason 22
x40

Sõlme  kontuurSõlme  kontuur

võib jääda väljapoole võib jääda väljapoole 

bioptaadibioptaadi vaateväljavaatevälja

Neoplastiline epiteel Neoplastiline epiteel 

markeerubmarkeerub AMACR AMACR 

antikehagaantikehaga

x10 x20 X20 AMACR
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GleasonGleason 33

� Vähikolle on valdavalt eesnäärme mitteVähikolle on valdavalt eesnäärme mitte--
kasvajalises koes infiltreeriva koldenakasvajalises koes infiltreeriva koldena

�� ProlifereeruvadProlifereeruvad kasvajanäärmed on erineva kasvajanäärmed on erineva 
kujuga, irregulaarsed, nurgelised või hargnevad,  kujuga, irregulaarsed, nurgelised või hargnevad,  
sageli väiksemad, leidub üksikuid valendikku sageli väiksemad, leidub üksikuid valendikku 
suunatud suunatud papillepapille või või kribroosseidkribroosseid moodustisimoodustisi

�� Näärmed omavad valendikku ja neid Näärmed omavad valendikku ja neid 
ümbritseb kasvajaline ümbritseb kasvajaline stroomastrooma

�� Epiteel on Epiteel on basofiilsembasofiilsem, tumedam,  rakutuum , tumedam,  rakutuum 
suureneb = algav tsütoloogiline suureneb = algav tsütoloogiline atüüpiaatüüpia
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GleasonGleason 44

�� Vähikolded on Vähikolded on laatuvadlaatuvad , “ühte sulavad” väljendunud  , “ühte sulavad” väljendunud  
infiltreeriva kasvugainfiltreeriva kasvuga: : ahelate ja/või nöörjate väätidenaahelate ja/või nöörjate väätidena

�� Näärmed on väga korrapäratu kujuga, Näärmed on väga korrapäratu kujuga, sakilisesakilise--
”narmendava”narmendava “kujuga: “kujuga: mikroatsinaarsedmikroatsinaarsed, , papillaarsedpapillaarsed või või 
rohked rohked kribriformsedkribriformsed või soliidsed kolded; atüüpilises või soliidsed kolded; atüüpilises 
näärmes valendik sageli puudub; kasvaja näärmete vahel näärmes valendik sageli puudub; kasvaja näärmete vahel 
stroomastrooma puudubpuudub

�� Epiteel on süveneva tsütoloogilise Epiteel on süveneva tsütoloogilise atüüpiaatüüpia tunnustega, tunnustega, 
tuumade tuumade hüperkroomsushüperkroomsus kasvabkasvabtuumade tuumade hüperkroomsushüperkroomsus kasvabkasvab
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GleasonGleason 55
� Vähk on väljendunud infiltreeriva  kasvugaVähk on väljendunud infiltreeriva  kasvuga

�� Näärmeid ei moodustu, neoplastilised Näärmeid ei moodustu, neoplastilised 

maliigsed rakud on üksikult või suuremate maliigsed rakud on üksikult või suuremate 

soliidsete sõlmedena, kus esineb sageli soliidsete sõlmedena, kus esineb sageli 

tsentraalset vähi nekroosi tsentraalset vähi nekroosi (“komeedo(“komeedo--
kartsinoom”) kartsinoom”) 

�� Vähi rakud on äärmiselt varieeruva kuju ja Vähi rakud on äärmiselt varieeruva kuju ja 

suurusega, sageli on ülekaalus väikesed suurusega, sageli on ülekaalus väikesed suurusega, sageli on ülekaalus väikesed suurusega, sageli on ülekaalus väikesed 

mittediferentsunud uniformsed rakud laialdase mittediferentsunud uniformsed rakud laialdase 
diffuusse korrapäratu levikugadiffuusse korrapäratu levikuga
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GleasonGleason 3+3=63+3=6

�� Gleason astendamine põhineb objektiivse Gleason astendamine põhineb objektiivse 
materjali (bioptaadi, materjali (bioptaadi, 
radikaaloperatsioonipreparaadi ) radikaaloperatsioonipreparaadi ) 
patoloogi subjektiivsel interpretatsioonilpatoloogi subjektiivsel interpretatsioonil
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Prostata vähk  Prostata vähk  GleasonGleason 3+3=63+3=6
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Neoplastiline epiteel Neoplastiline epiteel markeerubmarkeerub

immuunhistokeemiliseimmuunhistokeemilise markerigamarkeriga



GleasonGleason 3  +       = 73  +       = 744

Vähirakkude limastumineVähirakkude limastumine

Bioptaadis on tavaleiuks üks histomuster, Bioptaadis on tavaleiuks üks histomuster, 

kui  leidub erinevaid, siis liituvad erinevad  kui  leidub erinevaid, siis liituvad erinevad  

numbrid, nt 3+4=7numbrid, nt 3+4=7
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GleasonGleason 4+4=84+4=8
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GleasonGleason 3 + 5  = 83 + 5  = 8

Valgusmikroskoobi pildis võivad vähi kolded ollaValgusmikroskoobi pildis võivad vähi kolded olla

väga varieeruvad  ehitusega:  kas esinevad  väga varieeruvad  ehitusega:  kas esinevad  

kõrgdiferentseerunud  vähirakud (moodustuvad kõrgdiferentseerunud  vähirakud (moodustuvad 

näärmed /vt näärmed /vt 33!), st vähk koosneb küpsemast  (vähem !), st vähk koosneb küpsemast  (vähem 
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x10

näärmed /vt näärmed /vt 33!), st vähk koosneb küpsemast  (vähem !), st vähk koosneb küpsemast  (vähem 

pahaloomusest) koest või  vähi infiltraat  koosneb pahaloomusest) koest või  vähi infiltraat  koosneb 

madalalt  diferentseerunud   (näärmeid ei moodusta madalalt  diferentseerunud   (näärmeid ei moodusta 

/vt /vt 55 !), !), kõrgmaliigsetestkõrgmaliigsetest üksikrakkude infiltreerivast  üksikrakkude infiltreerivast  

vähikoest  vähikoest  



Eesnäärme vähiEesnäärme vähi

tsütoloogiline tsütoloogiline atüüpiaatüüpia

Raske silinderepiteeli Raske silinderepiteeli 
tsütoloogiline atüüpiatsütoloogiline atüüpia
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x40
Normaalne silinderepiteelNormaalne silinderepiteel

Mõõdukas silinderepiteeli Mõõdukas silinderepiteeli 
tsütoloogiline atüüpiatsütoloogiline atüüpia


