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Ч

астота пухлин слинних залоз на сьогодні залишається достатньо високою – від 1 до
5 % від усіх новоутворень людини. Поширеність різних морфологічних типів пухлин
слинних залоз за віком та статтю в різних регіонах світу приблизно однакова. Розповсюдженість цих захворювань у нашому регіоні не досліджувалась. Мета досліджень – провести аналіз архівних матеріалів пацієнтів з новоутвореннями слинних залоз, які проходили
лікування на базі клініки НМУ ім. О. О. Богомольця в період 2014–2018 рр. Матеріалом
дослідження були архівні історії хвороб 232 осіб з новоутвореннями слинних залоз, середній вік хворих – 50 ± 15,3 років. Усім хворим проведено типові оперативні втручання –
ексцизійна біопсія, часткова, субтотальна, тотальна паротидектомія. Проведений аналіз
архівних історій хвороб свідчить, що більшість новоутворень слинних залоз за патогістологічним діагнозом становили – плеоморфні аденоми 133 (57,32 %), аденокарциноми
41 (17,67 %) та аденолімфоми 33 (14,22 %). Розподіл хворих за статтю виявив, що і у жінок,
і у чоловіків, в більшості випадків зустрічаються плеоморфні аденоми – 94 (45,41 %) та
39 (18,84 %) відповідно. Аденолімфоми частіше зустрічалися у чоловіків, ніж у жінок:
24 (11,59 %) та 9 (4,34 %), відповідно. Серед аденокарцином розподіл за статтю (чоловіки–
жінки) приблизно однаковий – 19 (9,17 %) проти 22 (10,62 %). У 193 (84, 27 %) пацієнтів
патологічний процес локалізувався у привушній слинній залозі.
Ключові слова: пухлини слинних залоз, плеоморфна аденома, аденолімфома,
аденокарцинома, частота поширення новоутворень слинних залоз.
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ВСТУП
Частота пухлин слинних залоз на сьогодні залишається
достатньо високою – від 1 до 5 % від усіх новоутворень
людини [5, 7]. Cеред доброякісних пухлин домінують плеоморфні аденоми – від 61 до 90 %, серед злоякісних – аденокарциноми – 20 % [3, 4].
Більшість пухлин даної локалізації на ранніх етапах
мають невиразну типову клінічну симптоматику, що призводить до пізнього звернення хворих до лікаря. Методи
діагностики і лікування цих захворювань достатньо відомі (КТ, МРТ, УЗД, сіалографія та часткова, субтотальна,
тотальна паротидектомія та ін.) [10]. Незважаючи на постійне вдосконалення діагностичних методів, помилки
на клінічному етапі встановлення діагнозу трапляються
досить часто. Поширеність різних морфологічних типів
пухлин слинних залоз за віком і статтю в різних регіонах
світу (Європа, Китай, країни Карибського басейну, Південної Америки, Африки) приблизно однакова [8, 10, 12,
13]. Розповсюдженість цих захворювань у нашому регіоні
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за останні роки не досліджувалась. Таким чином, метою
досліджень стало проведення аналізу архівних матеріалів
пацієнтів з новоутвореннями слинних залоз, які проходили лікування на базі клініки НМУ ім. О. О. Богомольця в
період 2014–2018 рр.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Матеріалом дослідження були архівні історії хвороб
232 пацієнтів з новоутвореннями слинних залоз, які
проходили лікування в Київській міській клінічній лікарні (КМКЛ) № 12 на клінічній базі кафедри НМУ
ім. О. О. Богомольця в період 2014–2018 рр. Серед них
було 144 (62,06 %) жінки і 88 (37,09 %) чоловіків, середній
вік хворих – 50 ± 15,3 років. Усі хворі пройшли загальноклінічні обстеження (аналізи крові, ЕКГ, КТ, МРТ, УЗД та
ін.). Усім хворим виконано типові оперативні втручання –
ексцизійна біопсія, часткова, субтотальна, тотальна паротидектомія, з необхідним патогістологічним вивченням
післяопераційного матеріалу.

93

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ | 2019 | т. 25 | № 1

ТАБЛИЦЯ 1
ЧАСТОТА РІЗНИХ ВИДІВ НОВОУТВОРЕНЬ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЗА ДАНИМИ ПАТОГІСТОЛОГІЧНОГО
ОБСТЕЖЕННЯ В ПЕРІОД 2014–2018 рр. (n = 232)
Діагноз

Абсолютне число

Відносне число, %

Плеоморфні аденоми

133

57,32

Аденолімфоми

33

14,22

Карциноми

41

17,67

Ретенційна кіста з ознаками запалення

7

3,01

Карцинома в плеоморфній аденомі

7

3,01

Міоепітеліальне ураження слинних залоз

6

2,58

Лімфоепітеліальне ураження

2

0,86

Запальна гранульома

2

0,86

1

0,43

232

100

Онкоцитома
Загальна кількість хворих

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Результати обстеження пацієнтів наведені у таблицях.
Всього за період 2014–2018 рр. було обстежено 232 пацієнти з діагнозом – новоутворення слинних залоз (у 3 хворих після патогістологічного дослідження виявили пухлини, не пов’язані зі слинними залозами – у 2 були фіброми, у
1 – артеріовенозна гемангіома).

ТАБЛИЦЯ 2
РОЗПОДІЛ ХВОРИХ З ТИПОВИМИ (НАЙБІЛЬШ
ПОШИРЕНИМИ) НОВОУТВОРЕННЯМИ СЛИННИХ
ЗАЛОЗ ЗА СТАТТЮ (n = 207)
Плеоморфні
аденоми

Аденолімфоми

Чол.

Жін.

Чол.

39

94

18,84% 45,41 %

Жін.

Аденокарциноми*
Чол.

Жін.

24

9

19

22

11,59 %

4,34 %

9,17 %

10,62 %

* Терміном аденокарцинома в даній статті позначаються усі
злоякісні новоутворення слинних залоз, що зустрічались у період
2014–2018 р.

Серед 232 хворих у 133 (57,32 %) були плеоморфні аденоми, у 33 (14,22 %) – аденолімфоми, у 41 (17,67 %) – карциноми, а також інші патологічні процеси – ретенційна кіста
з ознаками запалення, запальна гранульома, лімфоепітеліальне ураження та міоепітеліальне ураження слинних
залоз, онкоцитома, карцинома в плеоморфній аденомі, які
становили до 3 % і менше.
Серед основних (типових) новоутворень слинних залоз у більшості випадків у жінок і чоловіків виявляли
плеоморфні аденоми – 94 (45,41 %) та 39 (18,84 %), відповідно. Аденолімфоми частіше зустрічалися у чоловіків,
ніж у жінок: 24 (11,59 %) та 9 (4,34 %), відповідно. Серед
аденокарцином розподіл за статтю (чоловіки–жінки)
був приблизно однаковий 19 (9,17 %) проти 22 (10,62 %).
Аналіз даних табл. 3 свідчить, що більшість плеоморфних аденом та аденокарцином зустрічались у жінок:
94 (70,67 %) та 22 (53,65 %) відповідно, у чоловіків навпаки,
переважали аденолімфоми – 24 (72,72 %).
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ТАБЛИЦЯ 3
РОЗПОДІЛ ХВОРИХ З ТИПОВИМИ (НАЙБІЛЬШ
ПОШИРЕНИМИ) НОВОУТВОРЕННЯМИ СЛИННИХ
ЗАЛОЗ ЗА СТАТТЮ (відсоток хворих підрахований
для кожної групи окремо)
Плеоморфні
аденоми
Чол.

Жін.

39

94

29,33 %

70, 67 %

n=133

Аденолімфоми
Чол.

Жін.

24

9

Чол.

72,72 % 27,27 %
n=33

Аденокарциноми*
Жін.

19

22

46,34 %

53,65 %

n=41

Аналіз розподілу хворих з новоутвореннями слинних
залоз залежно від локалізації пухлини (привушна та підщелепна залози, малі слинні залози), свідчить про переважання патологічного процесу в ділянці привушної слинної
залози – 193 (84,27 %) хворих. За статевою ознакою в усіх
видах залоз домінували жінки.
Слинні залози відіграють важливу роль в організмі людини, виконуючи секреторну, екскреторну, ендокринну, імунну та багато інших функцій необхідних для забезпечення
гомеостазу. Різноманітність життєво важливих функцій цих
залоз робить їх небезпечною мішенню для розвитку різних
патологічних процесів, зокрема й пухлин. Одним із факторів ризику виникнення пухлин слинних залоз є тривалий
хронічний запальний процес, викликаний різними типами
вірусів (параміксовірусу, цитомегаловірусу) [2]. Одним із
найвідоміших вірусів, що викликає канцерогенез, є вірус папіломи людини (6, 11, 16, 18 типів). Саме за відкриття його
участі у розвитку раку шийки матки, Харальд цур Хаузен отримав Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини у
2008 році [6]. Серед основних доброякісних пухлин частіше
зустрічаються плеоморфні аденоми і аденолімфоми, серед
злоякісних – аденокарциноми.
Аналіз отриманих даних показав, що найбільш розповсюдженою пухлиною слинних залоз залишається плеоморфна аденома (57 %), яка у переважної більшості хворих
(84 %) розташовується у привушній слинній залозі та у 70 %
випадків зустрічається серед осіб жіночої статті. Як видно з
journal.amnu.gov.ua
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ТАБЛИЦЯ 4
РОЗПОДІЛ ХВОРИХ З НОВОУТВОРЕННЯМИ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПУХЛИНИ (n = 229)
Привушна слинна залоза

Підщелепна слинна залоза

Малі слинні залози

Чол.

Жін.

Чол.

Жін.

Чол.

Жін.

76 (39,37 %)*

117 (60,62 %)*

7 (29,16 %)*

17 (70,83 %)*

3 (25 %)*

9 (75 %)*

193 (84,27 %)**

24 (10,48 %)**

12 (5,24 %)**

* Підрахунок за статтю здійснювався від загальної кількості хворих з ураженням пухлиною відповідної залози.
** Підрахунок за статтю здійснювався від загальної кількості хворих з ураженням пухлиною усіх залоз.

проведеного аналізу архівних даних, частота плеоморфних
аденом зменшилась порівняно зі статистикою більшості іноземних джерел: за даними Е. М. Осипян (2011) і Є. Г. Матякіна (2010) частота плеоморфних аденом в ці роки становила
61–90 %. У свою чергу, домінування даного новоутворення у
жінок свідчить про можливу ендокринну залежність пухлини, а саме: наявність естрогенових бета-рецепторів у тканинах
пухлини [1, 14]. На відміну від жінок, у чоловіків серед пухлин
слинних залоз переважали аденолімфоми – 72,27 %, що збігається з даними більшості літературних джерел, де співвідношення за статтю (чоловіки : жінки) становить від 3 : 1 до 5 : 1.
Основною причиною домінування в цій вибірці осіб чоловічої
статті є більший відсоток серед них курців, оскільки вживання тютюну є одним з основних чинників ризику виникнення
аденолімфом [9].
Особливістю пухлин великих слинних залоз є безсимптомний або малосимптомний перебіг на ранніх стадіях,
особливо злоякісних, складність диференційної діагностики, пізнє звернення пацієнтів по допомогу, складна топографічна анатомія (розташування великих магістральних
судин та нервів), значна частота рецидивів. Усі ці фактори
потребують від щелепно-лицевих хірургів достатніх знань
і навичок для проведення оперативного втручання та подальшого прогнозу розвитку захворювання.

ВИСНОВКИ

1

Проведений аналіз архівних історій хвороб пацієнтів з
новоутвореннями слинних залоз у період 2014–2018 рр.
свідчить, що більшість за патогістологічним діагнозом
становили плеоморфні аденоми 133 (57,32 %), аденокарциноми 41 (17,67 %) та аденолімфоми 33 (14,22 %).
Розподіл хворих за статтю серед типових новоутворень слинних залоз (плеоморфні аденоми, аденолімфоми, аденокарциноми) виявив, що у жінок та чоловіків
в більшості випадків зустрічаються плеоморфні аденоми –
94 (45, 41 %) та 39 (18,84 %) відповідно. Аденолімфоми частіше зустрічаються у чоловіків, ніж у жінок, і становлять
24 (11,59 %) та 9 (4,34 %), відповідно. Серед аденокарцином
розподіл за статтю (чоловіки–жінки) приблизно однаковий – 19 (9,17 %) проти 22 (10,62 %). При проведенні підрахунку хворих для кожної окремої групи новоутворень
слинних залоз виявлено, що більшість плеоморфних аденом та аденокарцином зустрічались у жінок – 94 (70,67 %)
та 22 (53,65 %), у чоловіків, навпаки, переважали аденолімфоми – 24 (72,72 %).
Серед усіх пацієнтів з пухлинами слинних залоз у193
(84, 27 %) осіб патологічний процес локалізувався у привушній слинній залозі.
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The purpose of this research was to analyze the archival materials
of patients with salivary gland neoplasms, who have been treated
at the clinical base of the Bohomolets NMU over the period from
2014 to 2018. The material of the research were archival histories
of 232 patients with neoplasms of salivary glands who were under
the clinical treatment of the department. The age of patients averaged
50 ± 15.3 years. All the patients received typical surgical interventions – excisional biopsy, partial, subtotal, and total parotidectomy.
The analysis of archival histories of patients with neoplasms of the
salivary glands in the period of 2014–2018 shows that the majority
of the pathogistological diagnosis were pleomorphic adenoma –
133 (57,32 %), adenocarcinoma – 41 (17,67 %) and adenolymphoma – 33 (14,22 %). In 193 (84,27 %) patients, the pathological
process was localized in the parotid salivary gland.
Key words: salivary gland tumors, pleomorphic adenoma, adenolymphoma, adenocarcinoma, frequency of neoplasms of the
salivary glands.
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Цель исследований – проведение анализа архивных материалов
больных с новообразованиями слюнных желез, которые проходили лечение в клинике НМУ им. А. А. Богомольца в период
2014–2018 гг. Материалом исследования стали архивные истории
232 пациентов с новообразованиями слюнных желез, которые
проходили лечение на клинической базе кафедры. Средний
возраст больных составлял 50 ± 15,3 лет. Все больные проходили общеклинические обследования (анализы крови, ЭКГ, МРТ,
УЗД и др.). Всем пациентам проводили типичные оперативные
вмешательства – эксцизионная биопсия, частичная, субтотальная, тотальная паротидэктомия. Проведенный анализ архивных
историй больных с новообразованиями слюнных желез в период
2014–2018 гг, свидетельствует, что большинство по патогистологическому диагнозу составляли – плеоморфные аденомы
133 (57,32 %), аденокарциномы 41 (17,67 %) и аденолимфомы
33 (14,22 %). Среди всех слюнных желез у 193 (84,27 %) пациентов
патологический процес локализовался в околоушной слюнной
железе.
Ключевые слова: опухоли слюнных желез, плеоморфная аденома,
аденолимфома, частота распространения новообразований
слюнных желез.
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