
Статевий розвиток підлітків. 
Підлітковий вік є одним з складних етапів, протягом якого організм дитини в 

результаті анатомічних і фізіологічних перетворень досягає біологічної зрілості.  

Цей тимчасовий період прийнято називати пубертатний, так як формування 

вторинних статевих ознак - одне з найбільш яскравих проявів відбувається в 

організмі підлітка нейроендокринної перебудови. 

Пубертатний період триває близько 10 лет, причому у дівчаток він починається 

в середньому на 2 роки раніше, ніж у хлопчиків. 

    Маніфестними ознаками його початку виступають поява вторинних статевих 

ознак (у дівчаток - збільшення молочних залоз, а у хлопчиків - ріст волосся на 

лобку). 

Незважаючи на те, що процес статевого дозрівання генетично детермінований, 

терміни його початку і темпи що відбуваються в організмі підлітка зміни варіюють 

в значних межах.  У підлітків одного паспортного віку морфологічні та 

функціональні характеристики можуть значно відрізнятися. 

В цілому, в становленні гормональної регуляції статевої сфери дитини виділяють 4 

«критичних» періоду, коли ендокринна система зазнає найбільших змін і, отже, 

організм найбільш вразливий до впливу несприятливих факторів: 

 • Внутрішньоутробний (фетальний) 

    • Період новонародженості 

 • Передпубертатний 

    • Пубертатний 

В онтогенезі спостерігається гетерохромія розвитку та інволюції ендокринних 

залоз. В цілому в дитячі роки переважає дію гормонів з переважно анаболічним 

впливом.  Нейрогормональная регуляція забезпечує спочатку ріст, фізичний 

розвиток і адаптацію до зовнішніх умов, і тільки пізніше можливість 

репродуктивної функції. 

На етапі формування функціональні резерви ендокринної системи гормонів 

відносно невеликі.  Тому дитячі інфекції, травми, надмірні заняття спортом, 

порушення режиму дня можуть викликати суттєві порушення ендокринної 

регуляції фізичного і статевого розвитку. 

Динаміка гормональних функцій від народження до зрілого віку: 

    Найбільш рано диференціюється епіфіз, інсулярного апарат (pancreas), кора 

надниркових залоз. 

У дитинстві і в пубертаті  активно функціонує щитовидна залоза: продукція 

паратгормону максимальна до пубертату;  кальцитоніна у новонароджених і під 

час пубертату. 

Функція кори надниркових залоз максимальна в період ембріогенезу (зародкова 

кора) і статевої зрілості. 

 Соматотропного функція гіпофіза найбільш активна до встановлення статевої 

зрілості. 

 Пізніше всіх ендокринних залоз розвиваються гонади за рахунок активування 

функції гіпофіза. 

В основі процесів, що забезпечують дозрівання організму в пубертатний період, 

лежать зміни функції ендокринної системи і, перш за все, дозрівання центральних 

регуляторних систем - гіпоталамо-гіпофізарного комплексу.  Встановлення нового 

рівня взаємовідносин між ланками єдиної функціональної системи гіпоталамус - 



гіпофіз - статеві залози призводить до зміни стероїдсинтезуючої активності 

статевих залоз і наднирників і забезпечує розвиток репродуктивної системи і 

організму в цілому. 

У пубертатний період відбувається виразне підвищення біосинтезу і секреції 

гонадоліберину, стимулюючого продукцію гонадотропінів гіпофізом, підвищується 

чутливість останнього до їх впливу. 

Функціональні перебудови, що відбуваються в пубертатний період, нерозривно 

пов'язані зі змінами в біосинтезі і метаболізмі моноамінів.  Початок пубертатного 

періоду характеризується збільшенням вмісту катехоламінів і зниженням рівня 

серотоніну.  Саме таке співвідношення нейромедіаторів створює передумови для 

посилення продукції гонадоліберину. 

Важливою ланкою в механізмах, що забезпечують процес статевого дозрівання, 

є гормони епіфіза, перш за все, мелатонін.  До певного періоду гормони 

шишковидного тіла як би стримують наступ статевого дозрівання, надаючи свій 

вплив на гіпоталамічні центри, гіпофіз і статеві залози.  При фізіологічному 

перебігу пубертату виражена активація гіпофізарно-гонадної системи відбувається 

на тлі зниження рівня мелатоніну. 

Паренхіма щитовидної залози в підлітковому періоді збільшується в 3-4 рази 

(В.І.Пузік).  

 Інтенсивний розвиток щитовидної залози супроводжується посиленим 

впливом її на зростання кісток і морфологічні зміни статевих залоз. 

В пубертатному періоді важливу роль відіграють надниркові залози, розміри і 

вага їх в період статевого дозрівання інтенсивно наростають.  Кортикостероїди 

наднирників мають в основному андрогенів властивостями, підвищена їх 

продукція в період пубертату сприяє розвитку вторинного оволосіння. 

У зв'язку з гормональною перебудовою в підлітковому віці можливі дисфункції 

ендокринних залоз з розвитком зобу, гіпертиреозу.  пубертатно-юнацького 

діспітуітарізм і ін. 

Основними клінічними ознаками періоду пубертату є: 

 • Стрибок зростання 

 • Розвиток гонад і вторинних статевих ознак 

 • Зміна пропорцій тіла 

 • Формування жіночого і чоловічого морфотіпа 

 • Удосконалення функції СС і дихальної систем 

 • Завершення дозрівання всіх морфологічних і функціональних структур 

 • Ключовий момент: становлення репродуктивної системи і сексуальної 

поведінки 

 • Нестабільність гормональної, нейрогенной і вегетативної регуляції 

 

Статевий розвиток хлопчиків 

 



 
Початок статевого дозрівання (збільшення розмірів статевих залоз) у хлопчиків 

відбувається на тлі достовірного збільшення вмісту естрадіолу і фолітропіну в 

крові.  Підвищення рівня останнього на ранніх стадіях препубертатного періоду, 

безсумнівно, має велике фізіологічне значення. 

Фолітропін має виражену морфо-генетичну властивість, впливаючи на 

епітеліальні і статеві клітини гонад.  Підвищення рівня фолітропіну в цей період 

стимулює утворення естрогенів в сім'яниках, які необхідні для дозрівання 

гіпоталамічних структур.  Крім того, збільшення його змісту сприяє збільшенню 

числа рецепторів в сім'яниках до лютропіну. 

Поява у хлопчиків вторинних статевих ознак відбувається на тлі збільшення в 

крові кількості тестостерону і лютропіну.  У цей період організм хлопчиків вступає 

в фазу найбільш бурхливого дозрівання репродуктивних органів.  До 14-річного 

віку показники лютропіну досягають максимальних величин, а вміст тестостерону 

за рік збільшується в 2-2,5 рази.  Однак навіть до кінця пубертатного періоду вміст 

тестостерону в крові не досягає дефінітивного рівня 

Початок статевого дозрівання супроводжується зміною добового ритму 

продукції гонадотропінів - з'являється виразне збільшення в нічний час лютропіну і 

фолітропіну. 

 
Всі соматичні зміни у хлопчиків, що позначаються як період статевого 

дозрівання, починаються в 10 і закінчуються в 18 років.  Однак фактично основна 

частина цього процесу у більшості підлітків займає 3-4 роки.  Судити про якусь 



єдину віковій нормі термінів статевого розвитку хлопчиків неможливо, оскільки 

кожен організм має власний момент початку і свою тривалість цього періоду. 

Зовнішні прояви статевого розвитку, терміни їх появи і ознаки прогресування 

приблизно такі. 

Початок помітного збільшення яєчок можна вважати першою ознакою початку 

статевого дозрівання.  В середньому це відбувається в 11,5-12 років, але варіанти 

вікової норми цього показника охоплюють період від 10 до 13,5 років. 

У міру прогресування статевого дозрівання бурхливе зростання яєчок 

обумовлюється в першу чергу розмноженням сперматогенного епітелію сім'яних 

канальців і в меншій мірі - збільшенням числа розмірів клітин Лейдіга і Сертолі.  

Зростання яєчок в основному закінчується до 17-18 років, хоча можливо ще 

незначне їх збільшення до 20-25 років. 

Для клінічної оцінки стану яєчок користуються тестікулометром-орхідометром 

моделі М.А.Жуковского, який складається з еліпсоїдів, відповідних віковій нормі, 

із зазначенням вікових коливань обсягу яєчок. 

Під змінами зовнішніх геніталій в період статевого дозрівання розуміють 

збільшення статевого члена, поява складчастості мошонки і збільшення її обсягу, а 

також пігментацію мошонки і статевого члена. 

Зростання зовнішніх геніталій починається або відразу за збільшенням яєчок, 

або через 1 / 2-1,5 року, в середньому з 12-12,5 років.  До 16 років у більшій частині 

підлітків зростання зовнішніх геніталій закінчується. 

Оволосіння на лобку у вигляді поодиноких остьовіволосся навколо кореня 

статевого члена з'являється, як правило, одночасно з початком зростання зовнішніх 

геніталій, хоча ця ознака може проявлятися і дещо раніше, і пізніше. 

Оволосіння лобка починається в 12-13 років і, поступово прогресуючи, до 16-18 

років досягає виразності, властивої дорослим чоловікам.  У більшій частині 

підлітків старшого віку та молодих чоловіків оволосіння від лобкової області 

поширюється по білій лінії живота до пупка.  Однак відсутність настільки 

вираженого оволосіння не рахується ознакою андрогенної недостатності, а 

розглядається як конституційний варіант норми. 

Оволосіння пахвових областей починається у підлітків найчастіше за все до, 

середині пубертатного періоду (в 13-15 років), хоча у окремих хлопчиків волосся 

на лобку і в пахвовій області з'являються одночасно. 

Зростання вусів і бороди - показник певної статевої зрілості - доводиться на 

кінець періоду статевого дозрівання (15 років і старше). 

Регулярні полюції - дуже важливий показник фізіологічного статевого 

дозрівання.  Вони починаються не раніше 13 років, до 14,5-15 років є у половини 

підлітків, а до 16 років - у більшості. 

Ще ряд ознак статевого дозрівання у хлопчиків з'являється до середини 

пубертату (в 14-15 років) і відповідають максимуму його швидкості. 

Це пубертатне прискорення лінійного росту, наростання м'язової маси, зміна 

архітектоніки скелета (переважний розвиток пояса верхніх кінцівок), зниження 

тембру голосу, фізіологічна гінекомастія, acne vulgaris на шкірі. 

У хлопчиків ширина плечей в пубертатний період  переважає над розмірами 

таза.  Збільшення  відносини розмірів таза до довжини тіла у юнаків вказує на 

фемінізацію скелета, тобто  на появу жіночих рис статури. 



Статевий розвиток хлопчиків можна вважати передчасним, якщо його ознаки 

з'являються до 10-річного віку, запізнілим - якщо у підлітка в 13,5 років або старше 

немає ніяких ознак 

Юнацька Гінекомастія 

Юнацька справжня гінекомастія - будь видиме або пальпація збільшення 

молочної залози у підлітків, пов'язане з періодом статевого дозрівання.  Загалом, 

його розглядають як фізіологічний феномен, який не потребує лікарського 

втручання. 

Протягом пубертатного періоду молочна залоза помірно збільшується і набухає 

приблизно у кожного другого підлітка, найчастіше це спостерігається у віці 13.5-14 

років. 

Нерідко це збільшення досить хворобливе, з набухання, буває двостороннє і не 

завжди спостерігається з обох сторін одночасно.  Частота односторонньої юнацької 

гінекомастії становить 15-35%. 

Патогенез юнацької гінекомастії досі точно не встановлено.  Як пусковий і 

підтримує механізму розглядається вплив естроген-андрогенного дисбалансу, 

зміщеного в сторону естрогенів.  Підліткам з гинекомастией властиво бурхливу 

течію статевого дозрівання, хоча можливі, навпаки, і кілька уповільнені його 

темпи. 

Як правило, справжня юнацька гінекомастія - явище минуще і має зворотний 

розвиток протягом 6-12 міс., Але у деяких підлітків вона може зберігатися до 3 

років і більше.  Транзиторна, що триває лише кілька місяців і не досягає значної 

вираженості юнацька гінекомастія лікування не вимагає.  Лише надмірне 

збільшення молочних залоз, що приводить до серйозних психічних переживань, 

може бути показанням до хірургічного лікування. 

Статевий розвиток дівчаток 
 

 
 



У жіночому організмі виражене збільшення вмісту жіночих статевих гормонів 

(естрогенів) збігається за часом з початком розвитку молочних залоз.  В 

подальшому продукція естрогенів продовжує наростати, причому збільшується 

процентний вміст активних фракцій естрогенів.  Зі встановленням менструальної 

функції у змісті естрогенів простежується чітка циклічність. 

Рівень другого жіночого статевого гормону - прогестерону до встановлення 

двофазних овуляторних циклів залишається низьким.  Тільки у дівчат, у яких 

менструація  більше 2-3 років,  у другій половині циклу, коли починає 

функціонувати жовте тіло, зміст прегнандіолу зростає в кілька разів.  Однак і в 

кінці пубертатного періоду його величина не досягає показників, характерних для 

жінок репродуктивного віку. 

Статеве дозрівання дівчаток  супроводжується збільшенням не тільки жіночих 

статевих гормонів, а й андрогенів, які продукуються як в яєчниках, так і в 

надниркових залозах і необхідні для формування вторинних статевих ознак, 

дозрівання скелета і м'язової тканини. 

Соматичні зміни, які супроводжують початок, прогресування і закінчення 

статевого дозрівання у дівчаток, визначаються впливом естрогенів і андрогенів, що 

виділяються яєчниками і в меншій мірі залозами. 

Під впливом естрогенів збільшуються молочні залози, матка, жирова 

клітковина розподіляється за жіночим типом. 

Андрогени у дівчаток зумовлюють появу і прогресування лобкового і 

пахвового оволосіння, acne vulgaris.  Спільна дія цих гормонів позначається в 

пубертатному прискоренні зростання кісток скелета, закриття епіфізарних зон 

росту, а також у збільшенні зовнішніх статевих органів. 

Послідовність зовнішніх проявів пубертатного розвитку дівчаток виглядає 

наступним чином. 

Спочатку відбувається зростання тазових кісток і посилюється відкладення 

жиру в цій області. 

Одночасно з'являються перші зміни в молочних залозах, які на початкових 

етапах зачіпають ареолу.  Вона стає більш соковитою, пігментіруется і 

гіперпігментіруется.  Слідом за цим починається формування залозистої тканини. 

Більшість авторів вважають першим реєструється ознакою пубертату початкове 

збільшення молочних залоз, хоча у 10-15% дівчаток ця ознака збігається з появою 

статевого оволосіння.  У 95% дівчаток молочні залози починають збільшуватися в 

інтервалі від 8,5 до 13 років. 

За даними багатьох авторів, початкова оволосіння лобка з'являється на 3-8 міс.  

пізніше перших ознак зростання молочних залоз. 

Оволосіння пахвових областей з'являється в середньому через 1,5-2 роки після 

лобкового і досягає максимуму до 18-20 років. 

Вік менархе у дівчаток в даний час коливається в межах 12-14 років. 

Термін менархе, як і появи інших вторинних статевих ознак, залежить від 

багатьох чинників.  Необхідно враховувати вплив спадковості, кліматично-

географічних особливостей, соціально-економічних умов, в т.ч.  харчування і 

ступеня урбанізації. 

Говорячи про становлення менструальної функції, потрібно відзначити, що у 

більшої частини дівчаток правильні овуляторні цикли формуються між 1-м і 2-м 

роком після менархе.  Звичайним вважається 28-денний менструальний цикл.  



Разом з тим постійний 28-денний цикл - це велика рідкість.  У більшості дівчат і 

дорослих жінок цикл коливається в інтервалі 25-30 днів. 

До кінця першого періоду статевого дозрівання, до 16-17 років встановлюються 

характерні для дорослої жінки взаємини між центрами регуляції статевих функцій, 

яєчниками і маткою.  Але розміри матки і кісткового тазу не досягають 

дефінітивних стадій і розвиток їх триває аж до 19-20 років. 

Зростання матки у дівчаток починається в допубертатного період (в 9-10 років) 

і відбувається досить швидко, збільшуючись щорічно приблизно на 0,5 см: з 4 см в 

9-10 років до 8 см в 18-20 років (Нійтпап В.,  1971).  Розміри і динаміку збільшення 

розмірів матки можна оцінити за допомогою ультразвукового та ректального 

досліджень. 

Нарешті, можна відзначити вікові критерії такого соматичного ознаки 

статевого дозрівання, як пубертатний стрибок росту.  Частина авторів відзначають, 

що максимум зростання тулуба в довжину у дівчаток реєструється між 12 і 13 

роками, але інші дослідники виявляють максимальну швидкість росту в 10-12 

років.  Після настання менархе швидкість росту помітно знижується. 

Таким чином, вікову послідовність пубертатних змін у дівчаток по S.Frasier 

(1980) можна представити так: 

9-10 років - гіперемія і пігментація ареоли, зростання кісток тазу; 

10-11 років - набухання молочних залоз, початкова оволосіння лобка; 

11-12 років - зростання внутрішніх і зовнішніх геніталій, подальше зростання 

молочних залоз, поява пахвового оволосіння; 

12-13 років - пігментація сосків, менархе; 

13-14 років - овуляція; 

14-15 років – акне (acne vulgaris);  зниження тембру голосу; 

16-17 років - припинення зростання 

Серед різних аспектів статевого дозрівання один з найважливіших - вікові межі 

норми. 

Можна рекомендувати наступні критерії: 

 - для дівчаток ненормально раннім початком статевого розвитку слід вважати 

збільшення молочних залоз (або поява статевого оволосіння) до 8 років або 

менархе до 9-10 років; 

 - потенційно патологічним є відсутність будь-яких ознак пубертату  у дівчаток 

13 років і старше і відсутність менструацій в 15 років і старше. 
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