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Резюме. Інсиденталоми надниркових залоз (НЗ) — збірна робоча категорія, що містить широкий діапазон різних форм патології даних залоз. Вони відрізняються за вихідними тканинними структурами, з яких
беруть свій початок, клінічними і гормональними характеристиками, діагностичними і тактичними підходами. Настільки широкий спектр захворювань НЗ, які ховаються під маскою випадково виявленої інсиденталоми, висуває перед клініцистом завдання їх ідентифікації (установлення клінічного і, якщо можливо,
морфологічного діагнозу) із визначенням тактичних підходів. На підставі аналізу наведених даних, а також
численних публікацій пропонується їх робоча класифікація. Приймаючи рішення про оперативне лікування,
хірург повинен установити клінічний діагноз: яка саме нозологічна форма адреналової патології підлягає
операції. Втручання при діагнозі «інсиденталома НЗ» неприпустимі і є грубою помилкою. Оптимальною
операцією для більшості подібних пухлин є лапароскопічна адреналектомія з пухлиною. Відкриті операції
показані при злоякісних пухлинах значних розмірів, особливо з ознаками інвазії в навколишні структури.
З огляду на те, що більшість інсиденталом НЗ є доброякісними утвореннями, не менш важливим є визначення щодо них подальшої тактики: режим і тривалість спостереження, порядок й обсяги виконання конт
рольних клініко-гормональних і візуалізуючих досліджень, принципи оцінки отриманих результатів. У низці
настанов вказується, що за наявності гормонально-неактивних аденом без ознак злоякісності розміром
менше 3–4 см подальше спостереження не показане. Відзначається, що в подібних пухлинах вкрай рідко
спостерігається тенденція до росту, озлоякіснення, появи гормональної активності. В інших випадках, особливо при найменших сумнівах первинних результатів, рекомендуються контрольні обстеження через 3, 6,
12 місяців і потім через 1–2 роки, максимальний термін установлюється до п’яти років. Дані параметри є
предметами обговорення в різних клініках.
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Інсиденталоми надниркових залоз (НЗ) — збірна
робоча категорія, що містить широкий діапазон різних
форм патології даних залоз. Вони відрізняються за вихідними тканинними структурами, з яких беруть свій
початок, клінічними і гормональними характеристиками, діагностичними і тактичними підходами. Настільки широкий спектр захворювань НЗ, які ховаються під
маскою випадково виявленої інсиденталоми, висуває
перед клініцистом завдання їх ідентифікації (установлення клінічного і, якщо можливо, морфологічного діагнозу) із визначенням тактичних підходів [1, 2].
У світлі цього при встановленні інсиденталоми НЗ
клініцист зобов’язаний розв’язати три основні питан-

ня, з яких перші два є діагностичними, а третє — тактичним. Сформулювати їх можна так:
— чи є виявлене утворення доброякісним або злоякісним;
— чи є виявлене утворення гормонопродукуючим
або гормонально-неактивним;
— чи слід оперувати хворого або обмежитися спостереженням?
Відповідь на перші два питання дозволить із найбільшою вірогідністю встановити клінічний діагноз, після
чого буде можливо переходити до вирішення третього.
Приступаючи до розгляду поставлених питань, насамперед необхідно визначити нозологічну приналеж-
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ність тіні, виявленої на екрані апарата ультразвукової
діагностики (УЗД), комп’ютерної томографії (КТ) або
магнітно-резонансної томографії (МРТ). Як вказано
вище, це можуть бути різні види пухлин і пухлиноподібних утворень, природу яких можна встановити за
допомогою аналізу даних клінічних, візуалізуючих і
гормонально-біохімічних досліджень.
Результати численних епідеміологічних досліджень дозволяють отримати уявлення про різноманітність виявлених інсиденталом НЗ. Група італійських
авторів зібрала відомості про 1004 інсиденталоми НЗ
із 26 центрів [3]. За характеристиками візуалізуючих
методів і даними гормональних досліджень, 85 % виявлених утворень не мали гормональної активності.
Серед решти в 9,2 % випадків був виявлений субклінічний синдром Кушинга, у 4,2 % — феохромоцитома, у 4,68 % — карцинома, у 1,6 % — альдостерома,
у 1,2 % — метастази в НЗ. Із загальної кількості хворих були прооперовані 380 осіб. За результатами гістологічного дослідження видалених утворень діагноз
аденоми кори НЗ був установлений у 52 % випадків
(198 хворих), серед яких 69 % — гормонально-неактивні і 25 % — кортизолпродукуючі аденоми, 6 % —
адьдостероми. Феохромоцитоми становили 11 %,
рак — 12 %, метастази в НЗ — 2 %, мієлоліпоми — 8 %,
кісти — 5 %, гангліоневроми — 4 %, інші — 6 %.
Японські дослідники [4] повідомили про 2455 інсиденталом, у числі яких 52,3 % — нефункціонуючі
доброякісні аденоми, 7,9 % — кортизолпродукуючі
пухлини, 7,9 % — феохромоцитоми, 4,1 % — альдостероми, 1,5 % — карциноми. Дещо іншим виявився
аналіз характеристик 1049 інсиденталом, наведений їх
співвітчизниками [5], у хворих, відібраних з урахуванням відсутності злоякісних захворювань й ознак адреналової гіперфункції. Серед них доброякісні аденоми
становили 75 %, мієлоліпоми — 6 %, гематоми — 4 %,
кісти — 1 %, феохромоцитоми — 0,3 %.
Зведена статистика [6] 26 авторів, що містить відомості про 3868 інсиденталом НЗ, була представлена
такими нозологічними одиницями: функціонуючі аденоми — 71,2 % (36,7–96,1), аденоми із субклінічним
синдромом Кушинга — 7,9 % (1,0–47,4), феохромоцитоми — 5,6 % (0–23,3), альдостероми — 1,2 % (0–4,8).
Первинні карциноми в середньому становили 6,2 %
(0–9,4), причому в 10 серіях даний показник дорівнював 0, у 8 — 1–10 % і в 6 — понад 10 %. Частка метастазів
у НЗ становила 2,1 % (0–11,1), інші пухлини — 7,6 %.
Сумарно доброякісним захворюванням відповідали
85,9 % інсиденталом.
Одним із найбільших відомих оглядів, присвячених інсиденталомам НЗ, є робота G. Mansmann et al.
[7]. У ній автори провели аналіз світової літератури
із цієї проблеми за 1966–2001 рр. Із понад 5000 робіт, які стосуються зазначеної теми, було відібрано
699 основних публікацій, що лягли в основу характеристики проблеми. Цифрові викладки базувалися
на розгляді матеріалів 44 базових публікацій (серій);
для додаткового підтвердження окремих положень
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використовувалися роботи, які не увійшли до цього переліку. Більшість виявлених інсиденталом НЗ
були доброякісними аденомами, які траплялися з
частотою 36–94 % (у середньому — 60 %) серед всіх
інсиденталом. 65 % аденом були розміром менше
6,0 см, і 18 % — більше. Серед них певна частина була
гормоносекретуючими. Так, гіперсекреція кортизолу виявлялася в 5–47 % випадків, альдостерону — у
1,6–3,3 %. Феохромоцитоми становили в середньому 8 % (5–47). Первинний рак кори НЗ виявлявся в
10,0 % випадків, і метастази в НЗ пухлин інших локалізацій — у 19,0 %. Підтверджено збільшення ризику
малігнізації залежно від розмірів інсиденталоми, про
що сказано вище і в осіб з онкологічним анамнезом, у яких 50–75 % інсиденталом є метастазами. До
20–25 % діагностованих інсиденталом виявляються
мієлоліпомою, ліпомою, ліпосаркомою, гангліоневробластомою, гамартомою, лімфомою. Певну частку
становлять кісти, гематоми, запальні пухлини (абсцес, туберкулома).
Виконані порівняльні дослідження [8] нозологічної структури інсиденталом НЗ ґрунтуються на даних
клінічного обстеження (перша група) і постхірургічних результатах (друга група). При цьому частота
аденом істотно відрізняється за клінічними даними
й операційними знахідками — 80 % (33–96) і 55 %
(40–69) відповідно. Це можна пояснити тим, що значна кількість виявлених інсиденталом не перевищує
розмірів 1,0–2,0 см і не потребує оперативного втручання за відсутності в них ознак злоякісності. Частота
функціонально неактивних інсиденталом істотно не
відрізнялася і дорівнювала 75 % (71–84) і 69 % (52–75)
відповідно в обох групах. Також не спостерігалося вірогідних відмінностей у частоті кортизолпродукуючих аденом — 12 % (1–29) і 10 % (1–15). Щоправда,
альдостеронпродукуючі аденоми частіше спостерігалися в другій групі — 6 % (2–7) порівняно з першою —
2,5 % (1,6–3,3). Майже однаково часто спостерігалася
феохромоцитома: 7 % (1,5–14) і 10 % (11–23). Карцинома НЗ дещо частіше відзначалася у хворих другої
групи — 11 % (1,2–12), ніж у першій — 8 % (1,2–11).
Можливо, це пов’язано з тим, що в частини хворих
діагноз установлювали на підставі остаточного гістологічного дослідження. Метастатичні пухлини виявлялися майже однаково часто: 5 % (0–18) і 7 % (0–21).
У числі оперованих інсиденталом спостерігалися кісти (5 %), мієлоліпоми (8 %), гангліоневроми (4 %).
Наведені дані свідчать, що здебільшого можливі правильна ідентифікація і визначення показань для хірургічного лікування інсиденталом НЗ.
Корейські автори [9] з огляду на дані лікування
348 хворих повідомляли про 6,2 % випадків (2,1–20)
феохромоцитом, 8,1 % (3–11,3) — субклінічного синдрому Кушинга, 3,9 % (1,5–10) — альдостером, 2,6 %
(0,7–15) — первинного та метастатичного раку НЗ.
W. Young Jr. [10] на підставі аналізу 13 публікацій, що
містять відомості про 2005 виявлених інсиденталом
НЗ, наводить такі дані. Частка аденом із субклінічним
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синдромом Кушинга становила в середньому 5,3 %,
феохромоцитом — 5 %, альдостером — 1 %. Первинна
карцинома була виявлена в 4,7 % випадків, і метастази
в НЗ — в 2,5 %.
Певний інтерес становить розподіл основних
варіантів інсиденталом НЗ — аденоми, феохромоцитоми, карциноми за географічною ознакою. Із
цією метою були розглянуті дані 18 робіт з Європи
(2586 інсиденталом), 11 — із США (1171 випадок) і 7
(547) — з Азії. У європейських серіях частота аденом
у середньому становила 52,6 % (18–82). За даними
американських досліджень, дані показники дорівнювали 67,6 % (21–97), й азіатських — 41 % (12–85).
У європейських роботах частота феохромоцитоми
серед інсиденталoм дорівнювала 5,05 % (0–17), в
американських — 3,7 % (0–11) й азіатських — 12,6 %
(0–23). Первинний рак НЗ у серії європейських робіт
спостерігався в середньому з частотою 5,6 % (0–13).
У роботах зі США дані показники дорівнювали 3,7 %
(0–6), і з Азії — 12,65 % (0–23). Сумарно спостерігається майже однакова частота аденом серед інсиденталом у Європі й Америці і трохи нижче — в Азії. При
невеликих відмінностях частоти феохромоцитоми у
Європі й Америці в Азії вона вище у 2,5 раза, ніж у
Європі, і в 3,4 раза — ніж в Америці. Відзначається
також перевищення частоти первинного раку серед
інсиденталом в Азії порівняно з Європою у 2,2 раза й
Америкою — у 3,4 раза [11–13].
На підставі аналізу наведених даних, а також численних публікацій, що не увійшли в даний огляд,
можливо орієнтовно сумарно уявити нозологічну
структуру і поширеність окремих форм у категорії
«інсиденталоми НЗ» (табл. 1), а також запропонувати
їх робочу класифікацію. Значний розкид даних, наведених у таблиці, можна зрозуміти. В окремих серіях
хворих вони були отримані при використанні різних
методик дослідження (УЗД, КТ, часткове або повне
гормональне обстеження). Контингенти обстежених
були дуже варіабельні: групи здорових осіб, відібра-

них для скринінгових обстежень, хворі з патологією
органів черевної порожнини, артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, різні вікові групи й ін. Деякі
серії налічували невелику кількість спостережень, і
встановлення поширеності інсиденталом у них давало
високі процентні показники.
Нижче наводиться класифікація інсиденталом НЗ
за морфогенезом і функціональною активністю.
1. Інсиденталома з кори НЗ — аденома, карцинома, вузлова гіперплазія:
а) гормоносекретуча: кортизол (субклінічний/маніфестний синдром Кушинга), альдостерон (синдром
Конна), андрогени/естрогени (синдром вірилізації/
фемінізації);
б) гормонально-неактивна.
2. Інсиденталома з мозкової речовини НЗ — фео
хромоцитома: доброякісна/злоякісна, секретуюча катехоламіни/гормонально-неактивна.
3. Інсиденталома з жирової, гемопоетичної, сполучної, лімфоїдної тканини, судин: доброякісна/злоякісна, що не має гормональної активності: мієлоліпома, ліпома, нейрофіброма, гамартома, тератома,
лімфома, лейоміома, лейоміосаркома, гангліоневрома,
невробластома.
4. Інсиденталома — пухлиноподібне утворення:
кіста, гранульома, ехінококоз, ксантоматоз, амілоїдоз,
гранульома, абсцес, гематома.
5. Інсиденталома — метастаз у НЗ злоякісної пухлини іншої локалізації (молочна залоза, легені, печінка, нирка, кишечник, передміхурова залоза).
6. Інсиденталома — псевдонаднирникове утворення, що походить із печінки, підшлункової залози, нирки, селезінки, кишечника, лімфатичних вузлів.
7. Технічні артефакти в результаті появи додаткових тіней під час дослідження.
Маючи уявлення про те, які форми патології (захворювання) НЗ приховуються під маскою інсиденталоми, приступають до вирішення таких питань.
З якою саме конкретної пухлиною або пухлиноподіб-

Таблиця 1. Нозологічні форми інсиденталом надниркових залоз
Нозологічні одиниці

Поширеність,
%

— Аденома:
- нефункціонуюча
- із клінікою синдрома Кушинга
- із субклінічним синдромом Кушинга
- альдостерома (синдром Конна)
— Вузлова гіперплазія кори НЗ
— Феохромоцитома
— Карцинома
— Метастази в НЗ
— Кіста, псевдокіста
— Мієлоліпома
— Ліпома
— Гангліоневрома
— Гангліоневробластома, невробластома
— Гематома
— Лімфома, гемангіома, ангіоміоліпома, міома, гамартома, ліпосаркома, нейрофіброма, тератома
— Гранульома, паразитарна, «запальна» пухлина
— Псевдонаднирникові утворення (шлунок, підшлункова залоза, нирки, лімфатичні вузли та ін.)

36,0–94,0
36,7–95,4
0,6–5,6
1,1–47,4
0,5–4,8
6,8–17,0
0–23,0
0–11,0
0–21,0
2,2–15,0
6,0–15,0
0–11,0
0–6,0
<1
0–4,0
<1
<1
0–10,0
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ним утворенням стикається клініцист: чи є воно гормоносекретуючим або гормонально-неактивним і чи
є воно доброякісним або злоякісним. Існують доволі
численні настанови і ще більша кількість оглядових
статей з авторитетних клінік, які регламентують порядок обстеження хворих із виявленою інсиденталомою
НЗ. Вони містять рекомендації з використання різних
діагностичних методик (клінічні, гормональні, візуалізуючі) і пропонують трактування отриманих даних.
Зібрана інформація зазвичай є основою створення алгоритмів діагностики. Установлення остаточного або
майже остаточного діагнозу слугує базою для прийняття рішення щодо тактичних підходів до виявленої патології: оперативне лікування, консервативна терапія,
спостереження [14–17].
Виявлення інсиденталоми НЗ передбачає одночасне паралельне обстеження хворого, що містить комплекс горональних і біохімічних досліджень, а також
оцінку даних візуалізуючої діагностики. За потреби
остання повторюється або використовується інший метод. Одночасно необхідне ретельне клінічне обстеження хворого. Доцільно з’ясувати наявність характерних
специфічних і неспецифічних симптомів і синдромів,
що супроводжують різні форми гіпер- і гіпокортицизму, феохромоцитоми, гормонально-неактивних пухлин, злоякісних і доброякісних. До них можна віднести
такі, як зміна зовнішнього вигляду, збільшення маси
тіла, схуднення, переломи кісток, слабкість, біль, порушення функцій кишечника, дизуричні явища тощо.
Особливе значення мають наявність артеріальної гіпертензії та оцінка характеру її перебігу (постійна,
пароксизмальна, стійка до антигіпертензивної терапії
та ін.), серцево-судинного захворювання, цукрового
діабету, остеопорозу, порушень жирового, вуглеводного, мінерального обміну [18].
Трактування даних топічної діагностики дозволяє
максимально наблизитися до розв’язання питання: виявлене утворення доброякісне або злоякісне? Методом
вибору способу візуалізації НЗ та їх пухлин є оглядова
КТ, за потреби — із контрастним підсиленням. Якщо
пухлина раніше була виявлена за допомогою УЗД, необхідно провести КТ, оскільки з її допомогою можна
отримати більш конкретні й об’єктивні характеристики досліджуваного об’єкта. При її сумнівних результатах слід скористатися МРТ або позитронно-емісійною
томографією в поєднанні з КТ. КТ має високу роздільну здатність, що дає можливість визначити тканинну
щільність утворення і низку показників, які дозволяють судити про його доброякісний або злоякісний характер. Щільність пухлини виражається в одиницях
Хаунсфілда (Hu). Для доброякісних, багатих ліпідами
аденом НЗ даний показник щільності дорівнює менше
10 од. Hu. Однак близько 30 % доброякісних аденом
НЗ бувають бідними на ліпіди, та їх щільність перевищує 10 од. Hu. Дана ознака також спостерігаються при
злоякісних пухлинах кори НЗ і феохромоцитомі. У подібних випадках слід вдатися до контрастної КТ із підсиленням [19].
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Доброякісні аденоми мають здатність швидко накопичувати і виводити введену контрастну речовину
порівняно зі злоякісними, при яких ці процеси бувають уповільненими. Установлено, що для доброякісних пухлин характерні високі відносні — більше 40 %
й абсолютні величини вимивання контрастної речовини — понад 60 %. При злоякісних пухлинах дані показники вірогідно нижчі [20].
Крім оцінки щільності інсиденталом, використовуються ще деякі показники оглядової і контрастної КТ
для диференціації злоякісних і доброякісних новоутворень. Насамперед це розміри пухлини. Вище вказувалося, що в міру збільшення розмірів пухлини ризик її
злоякісності зростає. Якщо при пухлинах до 4,0 см він
становить 2 %, то при величинах 4,1–6,0 см він збільшується утричі і більше 6,0 см — у 12,5 раза. У сучасній клінічній практиці розмір пухлини більше 4,0 см є
одним з основних, якщо не головним, при визначенні
показань для оперативного лікування інсиденталоми.
Деякі хірурги виділяють групу пухлин розмірами в 4,1–
6,0 см, які відносять до розряду «сірої шкали», в межах
якої питання про операцію вирішується індивідуально
з урахуванням низки факторів. Пухлини розміром понад 6,0 см однозначно підлягають оперативному лікуванню, якщо дозволяє стан хворого.
Для доброякісних інсиденталом — аденом характерні рівномірна щільність (< 10 од. Hu), правильна
округла форма, чіткі контури, диференційована капсула, відсутність ознак інвазії в навколишні структури. Злоякісні пухлини мають підвищену, часто нерівномірну щільність (> 10 од. Hu). У них можуть бути
вогнища некрозу, кальцієві включення. Вони нерідко
мають неправильну форму, нечітку капсулу або бувають представлені конгломератом вузлів. Важливе
значення мають ознаки інвазії пухлини в навколишні
структури.
МРТ є більш ефективним методом візуалізації і диференціації пухлин НЗ. Зазвичай до проведення МРТ
рекомендують вдаватися при отриманні непереконливих даних КТ. Іншою перевагою МРТ є відсутність
променевого навантаження та необхідності введення
контрастної речовини. Як метод вибору вона рекомендується при обстеженні вагітних жінок, дітей, підлітків
і навіть у деяких випадках осіб до 30 років [21].
Визначення гормонального статусу виявленої інсиденталоми НЗ дозволяє спільно з даними топічної
діагностики оцінити її нозологічну приналежність й
остаточно вирішити питання про подальшу тактику.
Відповідно до наявності трьох груп кортикостероїдів,
які продукуються корою НЗ (глюко-, мінералокортикоїди, статеві гормони), за певними показниками, рекомендується дослідження кортизолу, альдостерону і
статевих гормонів [22].
Для виявлення глюкокортикоїдної активності
інсиденталоми найбільш об’єктивним і поширеним є
нічний супресивний тест із навантаженням 1 мг дексаметазону, чутливість якого досягає 98,1 % і специфічність — 80,5–98,9 %. Нормальним результатом у
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здорових осіб вважається зниження рівня кортизолу в
крові < 5,0 мкг/дл (< 138,0 нмоль/л). Інтервал від 5,0 до
10,0 мкг/дл (50–138 нмоль/л) передбачає можливість
наявності автономного субклінічного гіперкортицизму, тоді як цифри понад 10,0 мкг/дл (> 138 нмоль/л)
характерні для маніфестного синдрому Кушинга [23].
Існують певні розбіжності щодо даних граничних величин, тому пропонуються як контрольні показники
від 1,0 до 5,0 мкг/дл (27,6–138,0 нмоль/л). Наприклад, у багатьох клініках Великобританії вважають,
що зниження кортизолу плазми менше 1,8 мкг/дл
(50,0 нмоль/л) дозволяє вірогідно виключити автономний гіперкортицизм, хоча в подібній ситуації
збільшується частота хибно-позитивних результатів.
Проба з 1 мг дексаметазону показана всім хворим із
виявленою інсиденталомою НЗ. У разі сумнівних результатів проби рекомендується додатково визначати
вміст кортизолу в плазмі, сечі, добовий ритм секреції
кортизолу, проводити проби з 2 і 8 мг дексаметазону,
визначення кортизолу в нічний слині. Істотна роль
належить дослідженню адренокортикотропного гормона у плазмі, особливо в поєднанні з результатами
проби з 1,0 мг дексаметазону.
Тут було б доцільно згадати про виявлення, особливо у зв’язку з інсиденталомою НЗ, варіанти автономного глюкокортикоїдного гіперкортицизму, що
отримав назву «субклінічний синдром Кушинга».
Він був уперше описаний W. Beierwaltes et al. [24].
Дане поняття включало характеристики пухлин НЗ,
які автономно продукують невеликі кількості кортизолу, недостатні для розвитку типової картини синдрому Кушинга, але здатні пригнічувати продукцію
адренокортикотропного гормона. Результатом буває
наявність окремих синдромів Кушинга (артеріальна
гіпертензія, цукровий діабет), зниження стимуляції
протилежної надниркової залози і ризик розвитку гострого гіпокортицизму в разі видалення надниркової
залози, ураженої пухлиною. Деякі дослідники віддають пріоритет в описі субклінічного синдрому Кушинга B. Charbonell et al. [25], які сформулювали дане
поняття так: інсиденталома НЗ з автономною нерегульованою продукцією глюкокортикоїдів, але без специфічних ознак і симптомів, притаманних клінічно
явному синдрому Кушинга. У подальшому до субклінічного синдрому Кушинга визнали можливим умовно відносити не тільки випадки з відсутністю симптоматики гіперкортицизму, але й хворих із наявністю
окремих ознак синдрому або їх поєднань, виявлених
у різних ступенях (артеріальна гіпертензія, ожиріння,
порушена толерантність до глюкози, дисліпідемія,
остеопороз). Їх навіть класифікували як пре-Кушинг,
розглядаючи як ранню стадію захворювання або порушення функцій НЗ. Підтвердженням є той факт, що
в багатьох хворих вони ліквідовувалися або їх перебіг
зм’якшувався після адреналектомії з аденомою.
Як виявилося, субклінічний синдром Кушинга не є
великою рідкістю. За сумарними даними 22 дослідників [26], серед 2622 хворих з інсиденталомою НЗ у 236
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(9,0 %) випадках був виявлений субклінічний синдром
Кушинга при коливаннях даного показника в межах
1,1–47,3 % в окремих серіях. Привертає увагу велика
варіабельність частоти виявлення субклінічного синдрому Кушинга, що, можливо, пов’язано з використанням різних критеріїв для віднесення окремих випадків до цієї категорії.
Первинний гіперальдостеронізм (синдром Конна) супроводжує інсиденталому набагато рідше, ніж
субклінічний синдром Кушинга. Підозри на користь
наявності синдрому Конна у хворих з інсиденталомою виникають за наявності артеріальної гіпертензії, особливо стійкої до антигіпертензивної терапії,
гіпокаліємії, м’язової слабкості, порушення ниркових функцій. Частота синдрому Конна серед інших
видів інсиденталом не перевищує 2 %, рідко досягає
3–4 %. Останнім часом поширеність альдостером серед хворих з інсиденталомами НЗ зросла до 7–35 %
у зв’язку з описом варіантів гіперальдостеронізму з
нормокаліємією. Найбільш широко рекомендованим скринінговим тестом для пошуку гіперальдостеронізму, у тому числі й у хворих з інсиденталомою
НЗ, є дослідження співвідношення вмісту альдостерону в плазмі до активності реніну. Вважається, що
даний показник вище 20 (деякі вважають вище 30) є
вагомим аргументом на користь наявності синдрому
Конна. При величинах > 50 діагноз стає абсолютним, коли рівень альдостерону виражається в нг/дл
й активність реніну — у нг/мл/год. Чутливість тесту становить до 90 %, специфічність — до 91 %. При
показниках в інтервалі 20/30–50 для підтвердження
діагнозу рекомендується проведення функціональних проб [27].
Останнім часом у багатьох настановах рекомендується проводити дані дослідження тільки за наявності
артеріальної гіпертензії у хворого з інсиденталомою
НЗ. Із цим складно погодитися. У деяких хворих артеріальний тиск може незначно або періодично підвищуватися без характерних симптомів або він не
вимірюється тривалий час і демонстративні ознаки
бувають не виражені. У таких хворих можуть бути
граничні рівні співвідношення альдостерон/ренін,
знижений рівень калію, періодичні незареєстровані епізоди підвищення артеріального тиску, м’язової
слабкості, головного болю, ниркові порушення, що
буває характерним для гіперальдостеронізму, особливо його початкових або субклінічних форм. Ці доводи
повинні свідчити на користь доцільності дослідження мінералокортикоїдної функції кори НЗ у хворих з
інсиденталомою, можливо, за індивідуальними показаннями [28].
Інсиденталоми з клінікою гіперсекреції статевих
гормонів — андрогенів або естрогенів трапляються
вкрай рідко. Це можуть бути аденоми або первинні
карциноми кори НЗ. У деяких настановах вказується, що у хворих з інсиденталомою НЗ за відсутності
клінічних ознак вірилізації в жінок і фемінізації в чоловіків дослідження статевих стероїдів не показане.
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Слід підкреслити, що для правильного розв’язання
цього питання виняткове значення мають результати клінічного обстеження, де слід враховувати
найменші симптоми ефекту надлишку статевих
гормонів. Так, наявність навіть помірного гірсутизму в поєднанні з розладами менструального циклу
в жінок може свідчити на користь андростероми, а
гінекомастія, зниження потенції у чоловіків — на
користь кортикоестроми. Ці і деякі інші симптоми
повинні слугувати відправними ознаками для дослідження андрогенів у першому випадку й естрогенів — у другому. Зазвичай рекомендується дослідження тестостерону і його метаболітів при підозрі
на андростерому в жінок і естрогенів, сумарних та
фракційних, при підозрі на кортикоестрому — у чоловіків. Окремо слід згадати значення дослідження
дегідроепіандростерону-C, збільшення вмісту якого
розцінюється багатьма фахівцями як ознака надлишкової продукції андрогенів і маркер злоякісності. Відзначено, що чутливість даного показника при
диференціації доброякісних аденом і карцином НЗ
досягає 100 % і специфічність — 47 %. Рішення про
необхідність дослідження статевих гормонів приймається індивідуально [29].
Ідентифікація інсиденталоми НЗ як феохромоцитоми повинна здійснюватися насамперед з огляду на
небезпеку для хворого супутніх даним пухлинам розладів кровообігу, часто — із несприятливими наслідками.
Крім основних форм хромафінних пухлин із клінікою
пароксизмальної, змішаної і постійної артеріальної
гіпертензії, часто відмічаються клінічно німі новоутворення, які дають про себе знати лише при певних
ситуаціях (стрес, фізичні навантаження, операція, наркоз) у вигляді тяжких кризів артеріальної гіпертензії із
серйозними розладами кровообігу. До 50 % випадків
феохромоцитом, які виявляються як інсиденталоми,
супроводжуються нормотензією. Пацієнти з випадково виявленою феохромоцитомою зазвичай більш
старшого віку, ніж хворі із симптомними пухлинами,
і в них зазвичай відсутні клінічні симптоми й ознаки,
що дозволяють думати про феохромоцитому. Тому всім
хворим з інсиденталомою НЗ однозначно показане
гормональне і біохімічне обстеження на предмет виключення або підтвердження наявності феохромоцитоми [30].
Методом вибору гормональної діагностики фео
хромоцитоми залишається дослідження вмісту катехоламінів — адреналіну і норадреналіну в плазмі або
сечі і/або їх метаболітів. Концентрація сумарних катехоламінів у плазмі нижче 500,0 пг/мл дозволяє виключити феохромоцитому, рівень понад 2000,0 пг/мл
вірогідно підтверджує діагноз. В останні декілька десятиліть найкращим методом діагностики вважають
визначення в плазмі метанефринів, метильованих
метаболітів адреналіну і норадреналіну: метанефрину, норметанефрину, ванілілмигдальної кислоти.
Роздільне дослідження даних сполук більшістю дослідників визнається тестами першої лінії як для
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діагностики феохромоцитоми, так і для виявлення
інсиденталоми НЗ. Дослідження слід виконувати не менше двох разів. При проміжних величинах
показників рівнів катехоламінів і метаболітів рекомендується проведення функціональних проб, провокаційних і/або адренолітичних. З огляду на те, що
до 25 % хромафінних пухлин мають спадковий, генетично обумовлений характер, при виявленні серед
інсиденталом феохромоцитоми таким хворим показано додаткове обстеження на предмет виявлення
в них синдрому МЕН-2, хвороби Гіппеля — Ліндау,
Реклінгаузена I типу, синдромів Лі — Фраумені, Карнея, Беквіта — Відемана, сімейного аденоматозного
поліпозу [31].
Частка первинного адренокортикального раку серед інсиденталом НЗ виявляється досить реальною,
незважаючи на рідкість його в загальній популяції.
Випадково виявлені карциноми НЗ у 26–94 % випадків є гормонопродукуючими. Настільки широкий діапазон пояснюється тим, що деякі дослідники включають у групу гормонально активних не тільки пухлини
з клінікою синдромів (Кушинга, вірилізації й ін.), але
й випадки, що супроводжуються збільшенням рівнів
певних гормонів без клінічних проявів. Спостерігається лінійна залежність частоти виявлення карцином
від розмірів інсиденталоми, що відзначалося вище.
Злоякісні інсиденталоми частіше визначаються, коли
вони досягають значних розмірів і можуть супроводжуватися локальним масефектом і віддаленими метастазами [32].
Злоякісний характер інсиденталом визначається
за наявністю ознак, описаних више. Усе ще залишається дискутабельним питання: чи є інсиденталоми
метастазами утворень, які виявляються в осіб з онкологічним анамнезом Крім того, більшість клініцистів вирішують дану проблему негативно. Відповідно
до іншої точки зору, істинними інсиденталомами —
метастазами можуть вважатися утворення, виявлені
в осіб із первинною, раніше недіагностованою пухлиною. В онкологічних хворих до 50–70 % інсиденталом НЗ виявляються метастазами. Набагато рідше
(2,1–5,8 %) інсиденталоми виявляються метастазами окультних злоякісних пухлин інших локалізацій. За частотою ураження метастазами НЗ посідає
сьоме місце серед інших органів. Найчастіше в неї
метастазують рак молочної залози, легень, печінки,
лімфома, меланома, рідше — пухлини нирки, товстого кишечника [33].
Очевидно, слід вважати обґрунтованою точку зору,
що якщо у хворого з онкологічним анамнезом виявляється утворення в НЗ, його слід насамперед розглядати як метастаз і вживати заходів для пошуку інших
метастазів або рецидиву пухлини. У разі виявлення
утворення з ознаками злоякісності за даними топічної
діагностики у хворого без онкологічного анамнезу є
більше підстав припускати, що воно є первинним раком НЗ або, набагато рідше, метастазом недіагностованої пухлини іншої локалізації.
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Тут доречно буде згадати ще про один метод діаг
ностики інсиденталом НЗ — пункційну біопсію.
Основним показанням для її застосування є виявлення додаткового утворення в НЗ у хворого з онкологічним анамнезом за відсутності системного метастазування. Пунктувати рекомендується утворення
розміром понад 2,0 см. Багато дослідників підкреслюють труднощі цитологічного розмежування доброякісних і злоякісних новоутворень НЗ, але метастази пухлин інших локалізацій у надниркову залозу
можуть бути чітко диференційовані від первинних
адреналових пухлин. Пункційна біопсія є досить
складним дослідженням і може супроводжуватися
серйозними ускладненнями. Перед її проведенням
обов’язково слід виключити наявність феохромоцитоми. Виконується біопсія пункції під контролем
УЗД або КТ досвідченим фахівцем.
Серед інших видів інсиденталом, які становлять
меншість у структурі даної категорії утворень, найчастіше спостерігаються ліпоми і мієлоліпоми, далі —
кісти, псевдокісти, гематоми і, нарешті, рідкісні типи
пухлин і псевдопухлинних утворень. Більшість із них
мають певні характеристики, які виявляються при
топічній діагностиці; опис їх міститься у відповідних
розділах. Однак їх наявність не виключає необхідності проведення спеціальних гормональних і додаткових досліджень за показаннями з подальшою оцінкою
їх значимості та прийняттям рішення щодо тактики.
Окремо слід згадати про псевдоадреналові утворення,
які можуть імітувати справжню патологію НЗ. Диференціація їх нерідко буває доволі складною, а частота
виявлення і правильна інтерпретація залежать від кваліфікації дослідника.
Виявивши інсиденталому НЗ, виконавши перерахований вище комплекс досліджень і встановивши клінічний діагноз, слід розв’язати основне питання: оперувати чи обмежитися спостереженням? Показаннями
для оперативного лікування слід вважати:
— усі випадки гормоносекретуючих інсиденталом, незалежно від їх розмірів і того, чи є вони доброякісними або злоякісними; для хворих з ознаками
автономної гіперсекреції кортизолу (субклінічний
синдром Кушинга) питання про операцію вирішується індивідуально;
— інсиденталоми з ознаками злоякісності, метастази в НЗ за відсутності системного метастатичного
ураження або рецидиву первинної пухлини;
— доброякісні інсиденталоми розміром понад
4,0 см; слід виділити інтервал «сірої шкали» — 4,0–
6,0 см, коли рішення про операцію приймається індивідуально;
— доброякісні інсиденталоми, під час спостереження за якими відмічаються збільшення розмірів, поява ознак злоякісності, гормональної активності;
— інші пухлини і пухлиноподібні утворення,
якщо вони досягають значних розмірів, мають ознаки
злоякісності і супроводжуються клінічною симптоматикою.
Vol. 17, No. 3, 2021

Приймаючи рішення про оперативне лікування,
хірург повинен враховувати клінічний діагноз — яка
саме нозологічна форма адреналової патології підлягає
операції. Втручання з діагнозом «інсиденталома НЗ»
неприпустимі і є грубою помилкою, що свідчить про
низьку кваліфікацію хірурга. Оптимальною операцією
для більшості подібних пухлин є лапароскопічна адреналектомія з пухлиною. Відкриті операції показані для
злоякісних пухлин значних розмірів, особливо з ознаками інвазії в навколишні структури.
З огляду на те, що більшість інсиденталом НЗ є доброякісними утвореннями, не менш важливим є визначення щодо них подальшої тактики — режим і тривалість спостереження, порядок й обсяги виконання
контрольних клініко-гормональних і візуалізуючих досліджень, принципи оцінки отриманих результатів. У
низці настанов вказується, що за наявності гормонально-неактивних аденом без ознак злоякісності розміром менше 3–4 см подальше спостереження не показане. Відзначається, що в подібних пухлинах вкрай рідко
спостерігається тенденція до росту, озлоякіснення, появи гормональної активності. В інших випадках, особливо при найменших сумнівах первинних результатів,
рекомендуються контрольні обстеження через 3, 6, 12
місяців і потім через 1–2 роки, максимальний термін
встановлюється до п’яти років. Дані параметри є предметами обговорення в різних клініках.
Наведені в даній роботі показники лише частково
свідчать про значущість проблеми інсиденталоми НЗ,
що обґрунтовано могла б стати предметом подальшого
висвітлення в серії статей.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність
конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.

References
1. Fassnacht M, Arlt W, Bancos I, et al. Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur J Endocrinol. 2016
Aug;175(2):G1-G34. doi:10.1530/EJE-16-0467.
2. Sherlock M, Scarsbrook A, Abbas A, et al. Adrenal Incidentaloma. Endocr Rev. 2020 Dec 1;41(6):775-820. doi:10.1210/
endrev/bnaa008.
3. Mantero F, Terzolo M, Arnaldi G, et al. A survey on adrenal incidentaloma in Italy. Study Group on Adrenal Tumors of the
Italian Society of Endocrinology. J Clin Endocrinol Metab. 2000
Feb;85(2):637-644. doi:10.1210/jcem.85.2.6372.
4. Ichijo T, Ueshiba H, Nawata H, Yanase T. A nationwide survey of adrenal incidentalomas in Japan: the first report of clinical
and epidemiological features. Endocr J. 2020 Feb 28;67(2):141152. doi:10.1507/endocrj.EJ18-0486.
5. Song JH, Chaudhry FS, Mayo-Smith WW. The incidental
adrenal mass on CT: prevalence of adrenal disease in 1,049 consecutive adrenal masses in patients with no known malignancy.
AJR Am J Roentgenol. 2008 May;190(5):1163-1168. doi:10.2214/

http://iej.zaslavsky.com.ua

247

Огляд літератури /Literature Review/

AJR.07.2799.
6. Barzon L, Sonino N, Fallo F, Palu G, Boscaro M. Prevalence and natural history of adrenal incidentalomas. Eur J Endocrinol. 2003 Oct;149(4):273-285. doi:10.1530/eje.0.1490273.
7. Mansmann G, Lau J, Balk E, Rothberg M, Miyachi Y,
Bornstein SR. The clinically inapparent adrenal mass: update in
diagnosis and management. Endocr Rev. 2004 Apr;25(2):309-340.
doi:10.1210/er.2002-0031.
8. Terzolo M, Stigliano A, Chiodini I, et al. AME position statement on adrenal incidentaloma. Eur J Endocrinol. 2011
Jun;164(6):851-870. doi:10.1530/EJE-10-1147.
9. Kim J, Bae KH, Choi YK, et al. Clinical characteristics for
348 patients with adrenal incidentaloma. Endocrinol Metab (Seoul).
2013 Mar;28(1):20-25. doi:10.3803/EnM.2013.28.1.20.
10. Young WF Jr. Clinical practice. The incidentally discovered adrenal mass. N Engl J Med. 2007 Feb 8;356(6):601-610.
doi:10.1056/NEJMcp065470.
11. Reimondo G, Castellano E, Grosso M, et al. Adrenal
Incidentalomas are Tied to Increased Risk of Diabetes: Findings
from a Prospective Study. J Clin Endocrinol Metab. 2020 Apr
1;105(4):dgz284. doi:10.1210/clinem/dgz284.
12. Arruda M, Mello Ribeiro Cavalari E, Pessoa de Paula
M, et al. The presence of nonfunctioning adrenal incidentalomas
increases arterial hypertension frequency and severity, and is associated with cortisol levels after dexamethasone suppression test.
J Hum Hypertens. 2017 Dec;32(1):3-11. doi:10.1038/s41371-0170011-4.
13. Schaaf WE Jr, Patel Z, Retrouvey M, Cunningham TD,
Johnson LS. Frequency and clinical relevance of PET/CT incidentalomas. Abdom Imaging. 2014 Jun;39(3):657-662. doi:10.1007/
s00261-014-0086-0.
14. NIH state-of-the-science statement on management of the
clinically inapparent adrenal mass ("incidentaloma"). NIH Consens
State Sci Statements. 2002 Feb 4-6;19(2):1-25.
15. Zeiger MA, Thompson GB, Duh QY, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Association of
Endocrine Surgeons Medical Guidelines for the Management of Adrenal Incidentalomas: executive summary of recommendations. Endocr Pract. 2009 Jul-Aug;15(5):450-453. doi:10.4158/EP.15.5.450.
16. Nieman LK. Approach to the patient with an adrenal incidentaloma. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):4106-4113.
doi:10.1210/jc.2010-0457.
17. Bednarczuk T, Bolanowski M, Sworczak K, et al. Adrenal
incidentaloma in adults - management recommendations by the Polish Society of Endocrinology. Endokrynol Pol. 2016;67(2):234-258.
doi:10.5603/EP.a2016.0039.
18. Sahdev A. Recommendations for the management of adrenal incidentalomas: what is pertinent for radiologists? Br J Radiol.
2017 Apr;90(1072):20160627. doi:10.1259/bjr.20160627.
19. Gendy R, Rashid P. Incidental adrenal masses - a primary
care approach. Aust Fam Physician. 2017 Jun;46(6):385-390.
20. Thomas AZ, Blute ML Sr, Seitz C, Habra MA, Karam JA.
Management of the Incidental Adrenal Mass. Eur Urol Focus. 2016
Feb;1(3):223-230. doi:10.1016/j.euf.2015.12.006.
21. Lee JM, Kim MK, Ko SH, et al. Clinical Guidelines for the
Management of Adrenal Incidentaloma. Endocrinol Metab (Seoul).
2017 Jun;32(2):200-218. doi:10.3803/EnM.2017.32.2.200.
22. Bovio S, Cataldi A, Reimondo G, et al. Prevalence of ad-

248

renal incidentaloma in a contemporary computerized tomography
series. J Endocrinol Invest. 2006 Apr;29(4):298-302. doi:10.1007/
BF03344099.
23. Cawood TJ, Hunt PJ, O'Shea D, Cole D, Soule S. Recommended evaluation of adrenal incidentalomas is costly, has high
false-positive rates and confers a risk of fatal cancer that is similar
to the risk of the adrenal lesion becoming malignant; time for a rethink? Eur J Endocrinol. 2009 Oct;161(4):513-527. doi:10.1530/
EJE-09-0234.
24. Beierwaltes WH, Sturman MF, Ryo U, Ice RD. Imaging
functional nodules of the adrenal glands with 131-I-19-iodocholesterol. J Nucl Med. 1974 Apr;15(4):246-251.
25. Charbonnel B, Chatal JF, Ozanne P. Does the corticoadrenal adenoma with "pre-Cushing's syndrome" exist? J Nucl Med.
1981 Dec;22(12):1059-1061.
26. Nieman LK. Update on subclinical Cushing's syndrome.
Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2015 Jun;22(3):180-184.
doi:10.1097/MED.0000000000000159.
27. Vilela LAP, Almeida MQ. Diagnosis and management
of primary aldosteronism. Arch Endocrinol Metab. 2017 MayJun;61(3):305-312. doi:10.1590/2359-3997000000274.
28. Byrd JB, Turcu AF, Auchus RJ. Primary Aldosteronism:
Practical Approach to Diagnosis and Management. Circulation.
2018 Aug 21;138(8):823-835. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033597.
29. Ng VW, Ma RC, So WY, et al. Evaluation of functional
and malignant adrenal incidentalomas. Arch Intern Med. 2010 Dec
13;170(22):2017-2020. doi:10.1001/archinternmed.2010.441.
30. Pappachan JM, Raskauskiene D, Sriraman R, Edavalath M, Hanna FW. Diagnosis and management of pheochromocytoma: a practical guide to clinicians. Curr Hypertens Rep. 2014
Jul;16(7):442. doi:10.1007/s11906-014-0442-z.
31. Tsirlin A, Oo Y, Sharma R, Kansara A, Gliwa A, Banerji
MA. Pheochromocytoma: a review. Maturitas. 2014 Mar;77(3):229238. doi:10.1016/j.maturitas.2013.12.009.
32. Kahramangil B, Kose E, Remer EM, et al. A modern assessment of cancer risk in adrenal incidentalomas: analysis of 2219 patients. Ann Surg. 2020 Jun 11. doi:10.1097/
SLA.0000000000004048.
33. Vural V, Kılınç EM, Sarıdemir D, et al. Association between Tumor Size and Malignancy Risk in Hormonally Inactive Adrenal Incidentalomas. Cureus. 2020 Jan 6;12(1):e6574.
doi:10.7759/cureus.6574.

Отримано/Received 02.02.2021
Рецензовано/Revised 24.02.2021
Прийнято до друку/Accepted 02.03.2021

Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal, ISSN 2224-0721 (print), ISSN 2307-1427 (online)

Vol. 17, No. 3, 2021

Огляд літератури /Literature Review/

Information about author
Stanislav Rybakov, MD, PhD, DSc, Professor Emeritus, Washington, USA; e-mail: dr.rybakov@comcast.net
Conflicts of interests. Authors declares the absence of any conflicts of interests and their own financial interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript.

S. Rybakov
Washington, USA

Adrenal adenomas: what to do with them?
Review 2
Abstract. Adrenal incidentalomas (AI) are a collective, working
category that contains a wide range of different forms of patho
logy of these glands. They differ in the original tissue structures
from which they originate, in clinical and hormonal characte
ristics, in diagnostic and tactical approaches. Such a wide range
of emergencies, which are hidden under the guise of accidentally
detected AI, puts before the clinician the task of identifying them
(establishing a clinical and, if possible, morphological diagnosis)
with the definition of tactical approaches. Based on the analysis of these data, as well as numerous publications, their working
classification is proposed. When deciding on surgical treatment,
the surgeon must have a clinical diagnosis — what nosological
form of adrenal pathology is to be operated on. Interventions
with the diagnosis AI are unacceptable and are a gross error. The
optimal operation for most such tumors is laparoscopic adrenalectomy with the tumor. Open operations are indicated for ma-
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lignant tumors of significant size, especially with signs of invasion into surrounding structures. Given that most AI are benign
formations, it is equally important to determine further tactics
for them — the mode and duration of observation, the order and
scope of control clinical and hormonal and imaging studies, the
principles of evaluation of the results. Several guidelines indicate
that in the presence of hormonally inactive adenomas, without
signs of malignancy, less than 3–4 cm in size, no further observation is indicated. It is noted that in such tumors the tendency to
growth, malignancy, emergence of hormonal activity is extremely seldom observed. In other cases, especially with the slightest
doubt of the initial results, follow-up examinations are recommended after 3, 6, 12 months and then after 1–2 years, the maxi
mum period is set to five years. These parameters are the subject
of discussion in various clinics.
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