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Наднирники відіграють важливу роль у функ-
ціонуванні людського організму. Завдяки сучасним 
діагностичним процедурам відкривається більше 
можливостей для раннього виявлення новоутво-
рень цих ендокринних залоз, проте проблема є 
вельми актуальною. Морфологічна діагностика є 
базою для диференціювання адренокортикальної 
аденоми від карциноми. 

У роботі наведено клініко-морфологічні осо-
бливості патології надниркових залоз у Харківсько-
му регіоні у період 2015-2019 років шляхом аналі-
зу архівного гістологічного матеріалу ДУ «Інститут 
загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева 
НАМН України» та ДУ «Інститут проблем ендо-
кринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
України» 77 пацієнтів, які були прооперовані в да-
них установах. 

Установлено, що у 2015 році спостерігалось 
18 випадків (із них 8 злоякісних пухлин), у 2016 
році – 16 випадків (2 випадки з білатеральним вра-
женням, 1 злоякісна пухлина), у 2017 році – 12 ви-
падків, у 2018 році – 20 випадків, у 2019 році – 
11 випадків. Підраховано, що 48,6 років – це се-
редній вік пацієнтів з пухлинними процесами даної 
локалізації (20‒75 років). Жінки страждають часті-
ше за чоловіків (61,03 % та 38,97 % відповідно). У 
2 людей обидва наднирники мали патологічні змі-
ни. Найчастіше вражається ліва залоза. Переваж-
на більшість утворень за 2015-2019 роки є добро-
якісними 88,61 %. Серед них зустрічаються адре-
нокортикальні аденоми (45 випадків, переважно 
світлоклітинний варіант, зліва, у жінок) та зрілі 
феохромоцитоми (13 випадків, дискомплексова-
ний варіант, зліва, у чоловіків), кісти наднирників 
(6 випадків, частіше справа, у чоловіків, з щільною 
фіброзною капсулою), гіперплазія коркового, моз-
кового чи обох шарів (4 випадки), гангліоневрома 
мозкового шару наднирників (1 випадок) та поєд-
нання феохромоцитоми з двома адренокортикос-
торомами (1 випадок). 

Злоякісні пухлини були представлені злоякіс-
ними кортикостеромами (5 випадків з 9, зліва, різ-
номанітного розміру, з вторинними змінами в пух-
линній тканині), злоякісними феохромоцитомами 
(3 випадки з 9, справа, різного розміру) та злоякіс-
ною парагангліомою (1 випадок). Великий розмір 

новоутворення не завжди корелює з характером 
процесу.

Ключові слова: надниркові залози, феохро-
моцитома, адренокортикальний рак, кортикосте-
рома.

Дане дослідження є ініціативним
Вступ. Відомо, що наднирники секретують ве-

личезну кількість речовин, які приймають участь у 
життєво важливих процесах людського організму 
[1]. Завдяки сучасним діагностичним процедурам 
відкривається більше можливостей для раннього 
виявлення новоутворень цих ендокринних залоз 
[2, 3]. За даними Національного інституту охоро-
ни здоров’я з питань рідкісних захворювань США 
адренокортикальна карцинома має частоту 0,72 
на мільйон лише в цій країні та від 0,5 до 2 на міль-
йон у всьому світі [4]. У літературі існують дані, що 
найчастіше страждають жінки [5]. За інформаці-
єю Американського товариства клінічної онкології 
(American Society of Clinical Oncology (ASCO)) се-
редній вік пацієнта з пухлиною надниркових залоз 
складає 46 років, щороку реєструється близько 
600 нових випадків злоякісних пухлин наднирників, 
що значно рідше зустрічаються від аденом даної 
локалізації [6]. Саме морфологія є базою для ди-
ференціювання адренокортикальної аденоми від 
карциноми, остання відома своєю гістологічною 
неоднорідністю, це має відображення в клінічному 
перебігу хвороби [7, 8]. Результати аспіраційної ци-
тологічної біопсії цієї ендокринної залози також не 
завжди дають вичерпну відповідь щодо характеру 
процесу [9]. Існують різні критерії для диферен-
ційної діагностики добро- та злоякісних процесів: 
розмір, маса пухлини, а також є критерії Вейса 
(Weiss), що включають характеристику ядра, міто-
тичну активність, атипові мітози, характеристику 
цитоплазми, дифузну архітектоніку пухлини, не-
крози та судинну, синусоїдну, капсульну інвазію 
[10, 11].

Метою даного дослідження було дослідити 
клініко-морфологічні особливості патології над-
ниркових залоз у Харківському регіоні в період 
2015-2019 років шляхом аналізу архівного гістоло-
гічного матеріалу ДУ «Інститут загальної та невід-
кладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» та  
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ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В.Я. Данилевського НАМН України».

Матеріалом дослідження слугували архівні 
дані результатів патоморфологічного дослідження 
77 пацієнтів обох статей та віком старше 18 років, 
що були прооперовані в ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН Украї-
ни» та ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського НАМН України» за період 
2015-2019 років.

Методи дослідження. Отримані дані ана-
лізували на персональному комп’ютері за допо-
могою ліцензійного пакету прикладних програм 
«Excel 2016» із застосовуванням методів варіа-
ційного, альтернативного (визначення середнього 
арифметичного, середнього квадратичного відхи-
лення, стандартної похибки середнього арифме-
тичного, оцінки розподілу величин) аналізів.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В результаті статистичного аналізу клініко-морфо-
логічних даних 77 пацієнтів було виявлено, що їх 
середній вік склав 48,6±1,59 років, це майже спів-
падає з даними Американського товариства клі-
нічної онкології [6]. Наймолодшому пацієнту було 
20 років, найстаршому – 75. При аналізі статевих 
особливостей, встановлено, що переважна біль-
шість хворих становили жінки – 47 (61,03 %), чоло-
віків було трішки менше – 30 (38,97 %). Отримані 
результати не суперечать вже існуючим у науковій 
літературі [5, 12, 13]. Цікавим фактом стало те, 
що у 2 людей обидва наднирники мали патоло-
гічні зміни. Дещо частіше страждала ліва залоза 
(45 пацієнтів) у порівнянні з правою (30 пацієнтів), 
що співпадає з даними інших дослідників [13, 14].

Аналіз кількості новоутворень надниркових 
залоз по рокам встановив, що у 2015 році спосте-
рігалось 18 випадків (із них 8 злоякісних пухлин), 
у 2016 році – 16 випадків (2 випадки з білате-
ральним враженням, 1 злоякісна пухлина), у 2017 
році – 12 випадків, у 2018 році – 20 випадків, у 
2019 році – 11 випадків. Останні 3 роки досліджен-
ня всі утворення були доброякісними, що на нашу 
думку може бути пов’язано зі своєчасною діагнос-
тикою та лікуванням доброякісних новоутворень 
ще до їх малігнізації. Таким чином, загальна кіль-
кість доброякісних пухлин становила 70 (88,61 %), 
і відповідно злоякісних – 9 (11,39 %).

Аналізуючи доброякісні процеси в досліджу-
ваній ендокринній залозі встановлено, що зустрі-
чались адренокортикальні аденоми (45 випадків), 
зрілі феохромоцитоми (13 випадків), кисти над-
нирників (6 випадків), гіперплазія коркового, моз-
кового чи обох шарів (4 випадки), гангліоневрома 
мозкового шару наднирників (1 випадок) та поєд-
нання феохромоцитоми з двома адренокортикос-
торомами (1 випадок). Серед адренокортикальних 

аденом найчастіше спостерігались світлоклітинні 
форми, у пацієнтів віком 45-65 років, більшістю у 
жінок, з переважним враженням лівого наднирни-
ка, різноманітних розмірів (від 0,6 см до 9,0 см у 
діаметрі) та охряно-жовтого кольору на розрізі. Зрі-
лі феохромоцитоми були представлені здебільшо-
го дискомплексованим варіантом, локалізувались 
переважно зліва, у пацієнтів 40-60 років, більшою 
мірою у чоловіків, мали різний розмір (2,5-8,0 см 
у діаметрі) та сірувато-жовтувато-рожевий колір 
на розрізі. Кісти наднирників виявлялись частіше 
справа, у чоловіків, мали різноманітний діаметр 
(від 3,5 до 11,0 см), щільну фіброзну капсулу та 
гладку внутрішню поверхню. Аналіз злоякісних 
новоутворень надниркових залоз показав, що 
частіше зустрічались злоякісні кортикостероми (5 
випадків із 9), переважно зліва, у пацієнтів різно-
го віку, значного розміру (9-17 см у діаметрі), ха-
рактеризувались вторинними змінами в пухлинній 
тканині (некрози та крововиливи). Трохи рідше (3 
випадки з 9) спостерігались злоякісні феохромоци-
томи. Вони були здебільшого справа, у пацієнтів 
різного віку, різноманітного розміру (від 1,5 до 10-
13 см у діаметрі), паренхіма на розрізі мала черво-
но-бурий колір. В 1 випадку (пацієнт 66 років) була 
злоякісна парагангліома, розміром 10×7 см, з не-
крозами.

Отримані результати щодо частоти зустріча-
ємості різних морфологічних форм доброякісних 
та злоякісних новоутворень досліджуваних залоз 
в цілому співпадають з опублікованими в науковій 
періодиці раніше [13, 15]. Розмір пухлини за дани-
ми деяких науковців корелює з характером пух-
линного процесу [13, 16], проте наш аналіз такого 
не виявив.

Висновки. Середній вік пацієнтів з пухлинни-
ми процесами надниркових залоз складає 48,6 ро-
ків. Жінки страждають частіше за чоловіків. Най-
частіше вражається ліва залоза. Переважна біль-
шість утворень за 2015-2019 роки є доброякісними 
88,61 %, а з 2017 по 2019 роки – жодного випадку 
злоякісних пухлин даної локалізації. Серед добро-
якісних пухлин найчастіше зустрічаються адрено-
кортикальні аденоми (переважно світлоклітинний 
варіант, зліва, у жінок) та зрілі феохромоцитоми 
(дискомплексований варіант, зліва, у чоловіків), а 
серед злоякісних – злоякісні кортикостероми (злі-
ва, різноманітного розміру, з вторинними змінами 
в пухлинній тканині) та злоякісні феохромоцитоми 
(справа, різного розміру). Більший розмір новоут-
ворення не завжди вказує на характер процесу.

Перспективами подальших досліджень є 
виявлення імуногістохімічних особливостей добро-
якісних та злоякісних новоутворень надниркових 
залоз у даному регіоні за досліджуваний термін.
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УДК 616.45-089-091.8(477.54)»2015/2019»
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕсКИЙ АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
В хАРЬКОВсКОМ РЕГИОНЕ (по данным архивных материалов в период 2015-2019 гг.)
Сорокина И. В., Марковский В. Д., Гойденко Н. И., Калужина О. В.
Резюме. Надпочечники играют важную роль в функционировании человеческого организма. Бла-

годаря современным диагностическим процедурам открывается больше возможностей для раннего 
выявления новообразований этих эндокринных желез, однако данная проблема остается актуальной. 
Морфологическая диагностика является базой для дифференцировки адренокортикальной аденомы 
от карциномы. 
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Експериментальна медицина і морфологія

В статье приведены клинико-морфологические особенности патологии надпочечников в Харь-
ковском регионе в период 2015-2019 годов путем анализа архивного гистологического материала 
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В. Т. Зайцева НАМН Украины» и ГУ «Институт про-
блем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского АМН Украины» 77 пациентов, которые были 
прооперированы в данных учреждениях. Установлено, что в 2015 году наблюдалось 18 случаев (из них 
8 злокачественных опухолей), в 2016 году – 16 случаев (2 случая с двусторонним поражением, 1 зло-
качественная опухоль), в 2017 году – 12 случаев, в 2018 году – 20 случаев, в 2019 году – 11 случаев. 
Подсчитано, что 48,6 лет – это средний возраст пациентов с опухолевыми процессами данной лока-
лизации (20-75 лет). Женщины страдают чаще мужчин (61,03 % и 38,97 % соответственно). У 2 людей 
оба надпочечники имели патологические изменения. Чаще всего поражается левая железа. Подавляю-
щее большинство образований за 2015-2019 годы являются доброкачественными (88,61 %). Среди них 
встречаются адренокортикальные аденомы (45 случаев, преимущественно светлоклеточный вариант, 
слева, у женщин) и зрелые феохромоцитомы (13 случаев, дискомплексированный вариант, слева, у 
мужчин), кисты надпочечников (6 случаев, чаще справа, у мужчин с плотной фиброзной капсулой), 
гиперплазия коркового, мозгового или обоих слоев (4 случая), ганглионеврома мозгового слоя надпо-
чечников (1 случай) и сочетание феохромоцитомы с двумя адренокортикостеромами (1 случай).

Злокачественные опухоли были представлены злокачественными кортикостеромами (5 случаев из 
9, слева, разного размера, с вторичными изменениями в опухолевой ткани), злокачественными феох-
ромоцитомами (3 случая из 9, справа, разного размера) и злокачественной параганглиомой (1 случай). 
Большой размер новообразования не всегда коррелирует с характером процесса.

Ключевые слова: надпочечники, феохромоцитома, адренокортикальный рак, кортикостерома.
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Clinical and Morphological Analysis of Adrenal Glands Pathology in Kharkiv Region 
(according to Archival Material for the Period 2015-2019)
Sorokina I. V., Markovskyi V. D., Goidenko N. I., Kaluzhyna O. V.
Abstract. The adrenal glands play an important role in the functioning of the human body. There are more 

opportunities for early tumors detection of these endocrine glands thanks to modern diagnostic procedures, 
but the problem is very relevant. Morphological investigation is the basis for differentiating adrenocortical 
adenoma from carcinoma. 

Material and methods. The article presents the clinical and morphological features of the adrenal glands 
pathology in Kharkiv region in the period 2015-2019 by analyzing the archival histological material of 77 
patients who were operated in hospitals of the State Institution “Institute of General and Emergency Surgery 
named after V. T. Zaitsev of National Academy of Medical Sciences of Ukraine” and “V. Danilevsky Institute for 
Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”. 

Results and discussion. The study established that in 2015 there were 18 cases (including 8 malignant 
tumors), in 2016 – 16 cases (2 cases with bilateral damage, 1 malignant tumor), in 2017 – 12 cases, in 
2018 – 20 cases, in 2019 – 11 cases. All tumors were benign in the last 3 years of the study. We calculated 
that 48.6 years was the average age of patients with this localization tumor processes (20-75 years). Women 
suffered more often than men (61.03% and 38.97%, respectively). Both adrenal glands had pathological 
changes in 2 people. The left gland is most often affected. The vast majority of the formations in 2015-2019 
were benign (88.61%). Adrenocortical adenomas (45 cases, mostly clear cell variant, leftward, in women) and 
mature pheochromocytomas (13 cases, uncomplexed variant, leftward, in men), adrenal cysts (6 cases, more 
often on the right, in men, with a dense fibrous capsule), hyperplasia of the cortical, cerebral or both layers (4 
cases), ganglioneuroma of the adrenal medulla (1 case) and a combination of pheochromocytoma with two 
adrenocorticosteromas (1 case) were among them. 

Conclusion. Malignant tumors were represented by malignant corticosteromas (5 cases out of 9, leftward, 
various sizes, with secondary changes in tumor tissue), malignant pheochromocytomas (3 cases out of 9, right, 
different size) and malignant paraganglioma (1 case). The larger size of the tumor did not always correlate with 
the nature of the process.

Keywords: adrenal glands, pheochromocytoma, adrenocortical cancer, corticosteroma.
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