
PreopratiivnePreopratiivne ja operatsioonijärgne ja operatsioonijärgne 

GleasonGleason
•• Gleasoni aste on üldjuhul objektiivselt ja korrektselt hinnadav Gleasoni aste on üldjuhul objektiivselt ja korrektselt hinnadav 

nõelbioptaadis, kuid paratamatu on nõelbioptaadis, kuid paratamatu on vaatevälja piiratus vaatevälja piiratus (patoloog (patoloog 
kasutab kasutab in suspectumin suspectum diagnoosi) diagnoosi) 

( NB! bioptaat on ca 1/10000 osa eesnäärmest)( NB! bioptaat on ca 1/10000 osa eesnäärmest)
•• Operatsioonijärgses  uuringumaterjalis on alati Operatsioonijärgses  uuringumaterjalis on alati vaateväli suuremvaateväli suurem: : 

erinevad  Gleasoni “näärmemustrid” tekitavad hindamisel suuremaid erinevad  Gleasoni “näärmemustrid” tekitavad hindamisel suuremaid 
variatsioone, reeglipäraselt kaasub sellega Gleasoni numbri (ka variatsioone, reeglipäraselt kaasub sellega Gleasoni numbri (ka 
summa) suureneminesumma) suureneminesumma) suureneminesumma) suurenemine

•• Kõige sagedasem prostata radikaalse eemaldamise preparaadiKõige sagedasem prostata radikaalse eemaldamise preparaadi

Gleasoni  aste on Gleasoni  aste on 3+3=6 3+3=6 
•• Radikaaloperatsiooni preparaadis sageli Gleasoni  aste    , nt 3     4  Radikaaloperatsiooni preparaadis sageli Gleasoni  aste    , nt 3     4  
•• Operatsiooni eelne konservatiivne/hormoonravi põhjustab Operatsiooni eelne konservatiivne/hormoonravi põhjustab 

patomorfoosi patomorfoosi –– histopildi moondumise (diagnostilised raskused, vea histopildi moondumise (diagnostilised raskused, vea 
võimalus !)võimalus !)
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Nt Johns Hopkins Hospital (USA) andmetel (2006) operatsioonieelstes bioptaatides oli Gleasoni summa Nt Johns Hopkins Hospital (USA) andmetel (2006) operatsioonieelstes bioptaatides oli Gleasoni summa 
55--6,  sama tulemus fikseeriti radikaaloperatsiooni preparaadis ca 81 % juhtudel 6,  sama tulemus fikseeriti radikaaloperatsiooni preparaadis ca 81 % juhtudel 



Operatsioonipreparaadi väljalõigeOperatsioonipreparaadi väljalõige

Radikaalselt eemaldatud   Radikaalselt eemaldatud   
eesnääre:eesnääre:

�� Eesnäärmes määratakse vähi olemasolu, tüüp, Eesnäärmes määratakse vähi olemasolu, tüüp, 
leviku ulatus, operatsioonipreparaadi kapsli leviku ulatus, operatsioonipreparaadi kapsli 
terviklikkus või läbikasv, terviklikkus või läbikasv, neurovaskulaarseneurovaskulaarse koe koe 
sissekasv (sissekasv (perineuraalneperineuraalne invasioon), seemneinvasioon), seemne--
põiekeste ja lümfisõlmede haaratuspõiekeste ja lümfisõlmede haaratus

�� Väljalõikes eraldi uuritakse prostata lõikepiire= Väljalõikes eraldi uuritakse prostata lõikepiire= 

Tipp-

lõikepiir 

Kusepõie

lõikepiir 

�� Väljalõikes eraldi uuritakse prostata lõikepiire= Väljalõikes eraldi uuritakse prostata lõikepiire= 
tipuosa ja kusepõie poolset lõikepiiri (vt skeem, tipuosa ja kusepõie poolset lõikepiiri (vt skeem, 
nr nr 11))

�� Preparaadi väljalõige seerialõikudena (vt Preparaadi väljalõige seerialõikudena (vt 
skeem, nr skeem, nr 33) kindlustab eesnäärme sagarate, ) kindlustab eesnäärme sagarate, 
basaalse ja dorsaalse osa eraldi uurimisega basaalse ja dorsaalse osa eraldi uurimisega 
täpse vähi suuruse ja lokalisatsiooni täpse vähi suuruse ja lokalisatsiooni 
määramise, tüüpilisel juhul, perifeersel, määramise, tüüpilisel juhul, perifeersel, 
kapslialuse paigutusega vähi  leviku lõikepiiri kapslialuse paigutusega vähi  leviku lõikepiiri 
(kapsli) “puhtuse” hindamise(kapsli) “puhtuse” hindamise

�� Operatsioonipreparaadis määratakse nn. Operatsioonipreparaadis määratakse nn. 
postoperatiivne vähi postoperatiivne vähi GleasonGleason (võrdlus lõikuse(võrdlus lõikuse--
eelse biopsia eelse biopsia GleasonigaGleasoniga))

Basaalne 

Dorsaalne

Parem

sagar 

Vasak

sagar 

Seemne-

põiekesed
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LõikejoonLõikejoon



EstraprostaatilineEstraprostaatiline vähi levikvähi levik——

positiivne lõikepiirpositiivne lõikepiir

� Eesnäärme lõikepiiri (kirurgilise kapsli) Eesnäärme lõikepiiri (kirurgilise kapsli) 
paremaks määramiseks kasutatakse paremaks määramiseks kasutatakse 
preparaadi välispinna värvimistpreparaadi välispinna värvimist

�� Vähi sisse/läbikasvul kapslisse määraVähi sisse/läbikasvul kapslisse määra--
takse  ära lokalisatsioon, kas läbikasv on takse  ära lokalisatsioon, kas läbikasv on 
piirdunud või piirdunud või hulgikoldelinehulgikoldeline; soovitav on ; soovitav on 
määrata vähi kaugus kapslist mmmäärata vähi kaugus kapslist mm--desdes

�� Eesnäärmevähk võib levida Eesnäärmevähk võib levida ekstraekstra--

Värvitud “kirurgiline kapsel “Värvitud “kirurgiline kapsel “

�� Eesnäärmevähk võib levida Eesnäärmevähk võib levida ekstraekstra--
prostaatiliseltprostaatiliselt radikaaloperatsiooni radikaaloperatsiooni 
preparaadiga eemaldatud ümbritsevas preparaadiga eemaldatud ümbritsevas 
rasvrasv--sidekoes või  prostata tipuosas sidekoes või  prostata tipuosas 

nn vaagna põhja vöötlihaskoesnn vaagna põhja vöötlihaskoes

�� Vähi leviku prognostiliselt näitajatena Vähi leviku prognostiliselt näitajatena 
hinnatakse kapslialuste või eesnäärme hinnatakse kapslialuste või eesnäärme 
väliste närvide ja/või vereväliste närvide ja/või vere--lümfisoonte  lümfisoonte  
sissekasvu (sissekasvu (perineuraalneperineuraalne & & intravasintravas--
kulaarnekulaarne invasioon)invasioon)

�� Eraldi morfoloogilise uuringuga Eraldi morfoloogilise uuringuga 
hinnatakse seemnepõiekeste ja hinnatakse seemnepõiekeste ja regioregio--
naalsetenaalsete lümfisõlmede metastaasi lümfisõlmede metastaasi 
leidumistleidumist

Närvide ümber  on vähirakudNärvide ümber  on vähirakud
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NÄRVNÄRV

AtsinaarneAtsinaarne vähkvähk



EstraprostaatilineEstraprostaatiline

leviklevik——

positiivne lõikepiirpositiivne lõikepiir

Eesnäärme  ümbruse rasvkude ehk Eesnäärme  ümbruse rasvkude ehk 

vähi vähi ekstraprostaatilineekstraprostaatiline leviklevik

Vaagna põhja vöötlihaskoeVaagna põhja vöötlihaskoe

invasiooninvasioon
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Närvide ümber  on vähirakudNärvide ümber  on vähirakud

Vähirakkude invasioonVähirakkude invasioon

veresoonte  valendikkuveresoonte  valendikku

Närv

Närv



“Kapsli“Kapsli--lõikepiiri” lõikepiiri” 
sissekasvsissekasv

““KapslKapsl--lõikepiirlõikepiir” ” 
on  puhason  puhas

EstraprostaatilineEstraprostaatiline

leviklevik——

positiivne lõikepiirpositiivne lõikepiir

mm

Närv
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PerineuraalnePerineuraalne invasiooninvasioon

Närv

VaskulaarneVaskulaarne invasiooninvasioon



TNM süsteemi kasutamine TNM süsteemi kasutamine TNM süsteemi kasutamine TNM süsteemi kasutamine TNM süsteemi kasutamine TNM süsteemi kasutamine TNM süsteemi kasutamine TNM süsteemi kasutamine 

1. Eristatakse kliinilist ja patoanatoomilist (pTNM) klassifikatsiooni

�� pTpTpTpTpTpTpTpT(-umor) 1111(kliiniliselt asümptomaatiline, mittepalpeeritav) 

1a 1a 1a 1a – vähk ≤ 1% histoloogiliselt uuritavast TURP koest

1b1b1b1b – vähk ≥ 1% histoloogiliselt uuritavast TURP koest

1c 1c 1c 1c – vähk on histoloogiliselt leitav nõelbioptaadis

� pTpTpTpT 2 2 2 2 –––– eesnäärmesisene vähk

2a 2a 2a 2a –––– ≤ pool (või vähem) ühes sagaras

2b 2b 2b 2b –––– ≥ pool (või rohkem) ühes sagaras

2c 2c 2c 2c –––– mõlemas sagaras vähi leidumine2c 2c 2c 2c –––– mõlemas sagaras vähi leidumine

� pTpTpTpT 3 3 3 3 –––– vähk  infiltreerib eesnäärme kapslit

3a 3a 3a 3a –––– ekstrakapsulaarne levik (ühes või mõlemas sagaras)

3b 3b 3b 3b –––– infiltreerib seemnepõikest

� pTpTpTpT 4 4 4 4 –––– rektumi, kusepõie, vaagna põhja lihaste, vaagnaluude läbikasv 

� pNpNpNpN(-odulus) 1111 – regionaalse lümfisõlme metastaasasasas

� pMpMpMpM(-etastasis) –––– kaugmetastaasid

2. Vähi histoloogilist WHO diferentseerumise astet (Grade) ei kasutata, seda 
asendab Gleasoni astendamine: tinglikult võib samastada

Grade 1(kõrgelt diferentseerunud vähk) = Gleason 2-4   

Grade 2(keskmiselt diferentseerunud vähk) = Gleason 5-6

Grade 3-4(madalalt diferentseerunud vähk) = Gleason 7-10

3. Diagnoosis märgitakse ära vähieelsed seisundid (high-grade PIN), 
foonpatoloogia, androgeense & kiiritusravi muutused 
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RavimpatomorfoosRavimpatomorfoos
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Atroofiline vähk Atroofiline vähk versus  versus  kiiritus/androgeenravikiiritus/androgeenravi
patomorfoospatomorfoos::
••Näärmeepiteel on Näärmeepiteel on püknootilisepüknootilise, kokkutõmbunud , kokkutõmbunud 
hüperkroomsehüperkroomse tuuma ja heleda tuuma ja heleda tsütoplasmagatsütoplasmaga, sageli , sageli 
on näärmed on halvasti eristatavad, sageli limastumison näärmed on halvasti eristatavad, sageli limastumis--
tunnustega või näärmed simuleerivad healoomulisi tunnustega või näärmed simuleerivad healoomulisi 
atroofilisi näärmeidatroofilisi näärmeid
••RakkeRakke--näärmeid ümbritseb tihe kiudsidekoeline näärmeid ümbritseb tihe kiudsidekoeline 
stroomastrooma ja krooniline põletikuline infiltratsioonja krooniline põletikuline infiltratsioon
••Näärmetes sageli esineb Näärmetes sageli esineb silindeepiteelisilindeepiteeli metaplaasiatmetaplaasiat
(mitmekihilise (mitmekihilise lamepeiteelilamepeiteeli, , transitoorsetransitoorse epiteeli teke)epiteeli teke)
•• HistodiagnoosisHistodiagnoosis võib esineda väärtõlgendust!võib esineda väärtõlgendust!



Eesnäärme patoloogia kokkuvõte Eesnäärme patoloogia kokkuvõte ––

“pärlid”“pärlid”

�� Tänaseks on lisandunud palju uusi võimalusi Tänaseks on lisandunud palju uusi võimalusi uropatoloogiauropatoloogia diagnostikas, seejuures kindla koha on diagnostikas, seejuures kindla koha on 
omandanud eesnäärmevähi diagnostikas  jämenõelbiopsia, mis on muutunud rutiinuuringuks vähi omandanud eesnäärmevähi diagnostikas  jämenõelbiopsia, mis on muutunud rutiinuuringuks vähi 
operatsioonieelses perioodis, millega  saadakse olulist teavet vähiravi oodatava tulemuslikkuse operatsioonieelses perioodis, millega  saadakse olulist teavet vähiravi oodatava tulemuslikkuse 
kohtakohta

�� Kitsast, ainult Kitsast, ainult uropatoloogiauropatoloogia histodiagnostilisthistodiagnostilist kogemust pole võimalik Eestis igapäevatöös  kogemust pole võimalik Eestis igapäevatöös  
patoloogil omandada  seoses morfoloogiliste uuringute suhteliselt väikese hulga tõttupatoloogil omandada  seoses morfoloogiliste uuringute suhteliselt väikese hulga tõttu

�� ProovitükiProovitüki--bioptaadibioptaadi kvaliteedi (representatiivsuse) hindamine on korrektse histoloogilise uuringu kvaliteedi (representatiivsuse) hindamine on korrektse histoloogilise uuringu 
eeltingimus  eeltingimus  –– korralik proovitükk võimaldab täpset diagnostikat!korralik proovitükk võimaldab täpset diagnostikat!

�� Patoloog peab tunnistama oma suutmatustPatoloog peab tunnistama oma suutmatust piiratud nähtavusega piiratud nähtavusega nõelbioptaadisnõelbioptaadis väikekoldeliste väikekoldeliste 
muutuste lõplikku “äratundmist “. Morfoloogilise uuringu lõppotsuses ei saa patoloog alati vältida muutuste lõplikku “äratundmist “. Morfoloogilise uuringu lõppotsuses ei saa patoloog alati vältida 
““diagnosisdiagnosis inin suspectasuspecta”  ”  diagnoosi , samuti rahvusvaheliselt kokkulepitud termineid, nagu nt diagnoosi , samuti rahvusvaheliselt kokkulepitud termineid, nagu nt 
muutuste lõplikku “äratundmist “. Morfoloogilise uuringu lõppotsuses ei saa patoloog alati vältida muutuste lõplikku “äratundmist “. Morfoloogilise uuringu lõppotsuses ei saa patoloog alati vältida 
““diagnosisdiagnosis inin suspectasuspecta”  ”  diagnoosi , samuti rahvusvaheliselt kokkulepitud termineid, nagu nt diagnoosi , samuti rahvusvaheliselt kokkulepitud termineid, nagu nt 
““ atüüpilised, arvatavasti healoomused näärmed”, “atüüpilised, arvatavasti healoomused näärmed”, “HighHigh--gradegrade PINPIN võimaliku invasiooniga”võimaliku invasiooniga”

�� Patoloogil puudub enamuses juhtudel tagasiside kliiniku & uroloogidega /patoloogil puudub Patoloogil puudub enamuses juhtudel tagasiside kliiniku & uroloogidega /patoloogil puudub 
võimalus oma diagnostika retrospektiivseks “enesekontrolliks”/võimalus oma diagnostika retrospektiivseks “enesekontrolliks”/

�� Patoloogidel puudub seni korrektne ja finantseeritud koostöö rahvusvaheliselt tunnustatud Patoloogidel puudub seni korrektne ja finantseeritud koostöö rahvusvaheliselt tunnustatud 
uropatoloogiauropatoloogia spetsialistidegaspetsialistidega

�� Tuleviku soovitusTuleviku soovitus:: objektiivsema tulemuse saab mitme  patoloogi (vähemalt objektiivsema tulemuse saab mitme  patoloogi (vähemalt 22 spetsialisti) spetsialisti) 
konsensusotsustuse  ja/või varasemate konsensusotsustuse  ja/või varasemate bioptaatidebioptaatide võrdlemise  tulemuselvõrdlemise  tulemusel––see on võimalik ainult see on võimalik ainult 
informatsiooni ning biopsiaklaaside (või digitaalselt informatsiooni ning biopsiaklaaside (või digitaalselt skänneeritudskänneeritud preparaatide) kiiremal preparaatide) kiiremal 
kättesaadavusel (kättesaadavusel (TÜK, PER, ITKH, Pärnu ja KohtlaTÜK, PER, ITKH, Pärnu ja Kohtla--Järve patoloogiaosakondadestJärve patoloogiaosakondadest))

�� Problemaatiliste juhtude korral ainuvõimalik lahendus peitub raviarsti ja patoloogi ühisarutelus ja Problemaatiliste juhtude korral ainuvõimalik lahendus peitub raviarsti ja patoloogi ühisarutelus ja 
vastastikkusel usaldusel. Häid lahendusi võib pakkuda  vastastikkusel usaldusel. Häid lahendusi võib pakkuda  rebiopsiarebiopsia!!
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Morfoloogiline seletav sõnastik (1)Morfoloogiline seletav sõnastik (1)
� Adenoom Adenoom Adenoom Adenoom –––– tõeline healoomuline epiteliaalne/näärmete kasvaja (vt  adenoos)
� AdenoosAdenoosAdenoosAdenoos –––– näärmete/juhade epiteeli-, müoepiteelirakkude proliferatsioon, külgküljetsi paiknevad rakud, ühe- või mitmeraeline  

asetsus + ümbruse  fibroosi arenemine (NB! mittekasvajaline , ebaselge põhjusega; histoloogiliselt raskelt eristatav tõelisest 
kasvajast /pahaloomususest)

� AkantoosAkantoosAkantoosAkantoos –––– naha epidermise rakkude invertne proliferatsioon–hüperplaasia aluskoesse 
� AMACR (p504S) AMACR (p504S) AMACR (p504S) AMACR (p504S) –––– immuunohistokeemiline antikeha, marker, mida kasutatakse neoplastilise näärmeepiteeli tõestamiseks (nt 

eesnäärmevähis on kõrge tundlikkus ca 95%); kasutatakse eesnäärmevähi diagnostilises “paneelis” koos CKHMW ja p63-ga
� AnaplaasiaAnaplaasiaAnaplaasiaAnaplaasia –––– madalama diferentsumisastmega rakkude moodustumine (suured  patoloogilised mitoosid, erineva suuruse ja 

kujuga hüperkroomsed rakutuumad)
� ApoptoosApoptoosApoptoosApoptoos –––– raku programmeeritud surm (raku eraldumine, tuuma kromatiini tihenemine, rakumebraani purunemine, tekivad 

apoptootilised kehakesed); raku “suitsiid”
� Atroofia Atroofia Atroofia Atroofia –––– koe või raku mahu vähenemine (ealine, isheemiline, surve-, deinnervatsiooni atroofia)
� AtüüpiaAtüüpiaAtüüpiaAtüüpia –––– koe või raku erinevus normist, st tüüpilisest ehitusest erinev
� BasofiilsusBasofiilsusBasofiilsusBasofiilsus – basofiilsete aniliinvärvidega (nt hematoksüliiniga) värvuvad raku tsütoplasma, rakutuumad
� CKHMW CKHMW CKHMW CKHMW – immuunhistokeemiline antikeha, epiteliaalne kõrgmolekulaarne tsütokeratiin marker, mida kasutatakse eesnäärmes 

basaalrakkude tõestamiseks (on positiivne healoomulistes näärmetes)
� DesmoplaasiaDesmoplaasiaDesmoplaasiaDesmoplaasia –––– tihe, peenkiuline fibrooskude, mis sageli ümbritseb või piiritleb kasvajakude� DesmoplaasiaDesmoplaasiaDesmoplaasiaDesmoplaasia –––– tihe, peenkiuline fibrooskude, mis sageli ümbritseb või piiritleb kasvajakude
� DuktopeeniaDuktopeeniaDuktopeeniaDuktopeenia –––– juhade arvu vähenemine (nt  sapijuhade duktopeenia)
� DüsplaasiaDüsplaasiaDüsplaasiaDüsplaasia –––– väärmoodustushäire (morfoloogiliselt pahaloomususe tunnus, kuid ümbritseva koe invasiooni ei esine); vt

intraepiteliaalne neoplaasia
� Düstroofia Düstroofia Düstroofia Düstroofia –––– ainevahetuslik ehk toitumuslik raku muutus (nt  sõmerjas-, hüdroopilis-vakuoolne, hüaliindüstroofia)
� FibroosFibroosFibroosFibroos –––– patoloogiline sidekoe rohkenemine
� GranuloomGranuloomGranuloomGranuloom –––– spetsiifiline või mittespetsiifiline põletik, tsentraalse  fibrinoidse nekroosiga või mitte, mida ümbritseb epitelioidsete

histiotsüütide ja/või hiidrakkude ning plasmarakkude, lümfotsüütide, eosinofiilide ja neutrofiilide vöötaoline infiltraat
� HamartoomHamartoomHamartoomHamartoom –––– kasvajataoline moodustis, kus normaalsed (lihaskude, rasvkude , sidekude, epiteliaalkude, jne ) koed esinevad  

ebanormaalses vahekorras
� HemangioosHemangioosHemangioosHemangioos –––– veresoonte rohkus
� HemosideroosHemosideroosHemosideroosHemosideroos –––– vere vormelementide lagunemise ja fagotsütoosi tagajärjel  pruunika pigmendi ladestumine 

(nt verevalanduse järgne seisund)
� HüperkroomsusHüperkroomsusHüperkroomsusHüperkroomsus –––– rakutuuma liigpigmentsus, kromatiinirohkus, värvub tumedalt
� Hüpoplaasia Hüpoplaasia Hüpoplaasia Hüpoplaasia –––– rakkude, kudede vaegmoodustumine
� Hüperkeratoos Hüperkeratoos Hüperkeratoos Hüperkeratoos –––– katteepiteeli (nt naha epidermise) pinna keratiini-sarvaine massi rohkenemine
� HüperplaasiaHüperplaasiaHüperplaasiaHüperplaasia –––– koe või elundi suurenemine rakkude arvu rohkenemisest (nt näärmeepiteeli rohkenemine, basaalrakkude 

hüperplaasia)
� Hüpertroofia Hüpertroofia Hüpertroofia Hüpertroofia –––– elundi mahu suurenemine rakkude mõõtude suurenemisest 
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� Infarkt Infarkt Infarkt Infarkt –––– koagulatsiooni nekroos, mille ümber on verevalandus ja/või reaktiivne/metaplastiline koe muutus
� Infiltraat Infiltraat Infiltraat Infiltraat –––– rakkude ja/või ainete tungimine kudedesse, rakkudesse (nt  lümfotsütaarne näärmeümbruse põletikuline infiltraat)  
� KaltsinoosKaltsinoosKaltsinoosKaltsinoos –––– lubisoolade ladestus,  düstroofiline  ehk ainevahetuslik kaltsinoos pehmetes kudedes
� KarüolüüsKarüolüüsKarüolüüsKarüolüüs –––– rakutuuma üleslahustumine
� KarüorreksisKarüorreksisKarüorreksisKarüorreksis –––– rakutuuma purunemine
� Koeline Koeline Koeline Koeline atüüpiaatüüpiaatüüpiaatüüpia –––– kudede ehituslik erinevus normaalsest koest, atüüpiline koosseis (nt näärmete kuju ja suuruse  muutumine 

eesnäärme vähkkasvajas)
� KribriformneKribriformneKribriformneKribriformne –––– sõelakujuline nääre,  (ka kribroosne)
� LipomatoosLipomatoosLipomatoosLipomatoos –––– rasvastumine, rasvarakkude rohkenemine
� MalakoplaakiaMalakoplaakiaMalakoplaakiaMalakoplaakia –––– heleda tsütoplasmaga makrofaag-histiotsüütide kogunemine, mida ümbritseb segarakuline krooniline põletik 

(nt prostatas, neerus)
� MesenhüümMesenhüümMesenhüümMesenhüüm –––– mesodermist arenevad tugikoed: sidekude, rasvkude, lihaskude, kõhrkude, luukude, veresooned
� MetaplaasiaMetaplaasiaMetaplaasiaMetaplaasia –––– küpsete /diferentseerunud/ kudede või rakkude püsiv teisenemine  

(nt silinderepiteel lameepiteeliks, uroteliaalne metaplaasia), NB! Selline transformatsioon ei ole kasvajaline
� Nekroos Nekroos Nekroos Nekroos –––– koe hävimine (nt isheemiline, hemorraagiline, toksiline), histoloogiliselt nähtav pude koelagu ehk detriit
� NeoplaasiaNeoplaasiaNeoplaasiaNeoplaasia –––– uudismoodustis, (nt neoplasma=uudismoodustis; intraepiteliaalne neoplaasia ehk eesnäärme PIN)

Morfoloogiline seletav sõnastik (2)Morfoloogiline seletav sõnastik (2)

� NeoplaasiaNeoplaasiaNeoplaasiaNeoplaasia –––– uudismoodustis, (nt neoplasma=uudismoodustis; intraepiteliaalne neoplaasia ehk eesnäärme PIN)
� OssifikatsioonOssifikatsioonOssifikatsioonOssifikatsioon –––– patoloogiline luukoe moodustumine, nt tumoroosne kaltsifikatsioon=luustumine
� p63 p63 p63 p63 –––– immunhistokeemiline antikeha, kasutatakse eesnäärmes  basaalrakkude tõestamiseks (on positiivne healoomulistes 

näärmetes)
� ParenhüümParenhüümParenhüümParenhüüm –––– elundi  aktiivselt funktsioneeriv , toimiv kude (nt näärmed)
� PatomorfoosPatomorfoosPatomorfoosPatomorfoos –––– hormoon-, keemia-, kiiritusravi tagajärjel tekkinud kudede ja rakkude muutused; st reaktiivne atüüpia on raskesti 

eristatav kasvajalisest atüüpiast
� PapillomatoosPapillomatoosPapillomatoosPapillomatoos –––– näsaline eksofüütne hüperplaasia (nt  naha või limaskesta pinnal; duktaalne või näärmesisene  

papillomatoos)
� PleomorfismPleomorfismPleomorfismPleomorfism (polümorfism) – mitmekujulisus , sageli “värdjalik”, veider-ebaharilik raku muutus
� ProliferatsioonProliferatsioonProliferatsioonProliferatsioon –––– rakkude kiire vohamine, mitootiline paljunemine
� PüknoosPüknoosPüknoosPüknoos –––– rakutuuma kokkutõmbumine (väiksus) ja basofiilsuse tõus
� StroomaStroomaStroomaStrooma –––– kompaktsete , sageli näärmelise elundi tugikude (nt eesnäärme side-lihaskude ehk fibromuskulaarne strooma; 

rasvkude, veresooned, närvikude)
� Tsütoloogiline Tsütoloogiline Tsütoloogiline Tsütoloogiline atüüpiaatüüpiaatüüpiaatüüpia –––– normaalehitusest erinev rakkude  ja nende osade kuju, suuruse ja ehituse muutus (nt põletikuline)
� TsütolüüsTsütolüüsTsütolüüsTsütolüüs –––– raku üleslahustumine, kadumine
� UniformsusUniformsusUniformsusUniformsus –––– koe ja rakkude  kuju ühetaolisus
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