
Гормональна регуляція фізіологічних функцій 

 

Чоловічі статеві залози (яєчка).  У них відбуваються процеси сперматогенезу 

і утворення чоловічих статевих гормонів - андрогенів. 

Сперматогенез (від грец. Sperma, родовий відмінок spermatos - насіння і 

genesis - утворення) - процес перетворення диплоїдних чоловічих статевих 

клітин в гаплоїдні, вільні і диференційовані клітини - сперматозоїди. 

Розрізняють чотири періоди сперматогенезу: 

  1) розмноження; 

  2) зростання; 

  3) розподіл і дозрівання; 

  4) формування, або спермиогенез (сперміотеліозіс). 

У першому періоді диплоїдні вихідні чоловічі статеві клітини (сперматогонії) 

кілька разів діляться шляхом мітозу (число поділів у кожного виду постійне).  

У другому періоді статеві клітини (сперматоцити 1-го порядку) збільшуються 

в розмірах, а їх ядро проходить тривалу профазу, під час якої відбувається 

кон'югація гомологічних хромосом і кросинговер, що супроводжується 

обміном ділянками між гомологічними хромосомами, і утворюються тетради. 

У третьому періоді відбуваються два ділення дозрівання (мейоз), 

здійснюється редукція, або зменшення, числа хромосом удвічі (при цьому в 

одних тетрадах за першим поділом до полюсів веретена розходяться 

гомологічні хромосоми, 

при другому - хроматиди, 

а в інших, навпаки, - спочатку хроматиди, потім гомологічні хромосоми). 

Таким чином, кожен сперматоцит 1-го порядку дає 2 сперматоцита 2-го 

порядку, які після другого поділу утворюють чотири однакові за розмірами 

гаплоїдні клітини - сперматиди.  Останні не діляться, вступають в четвертий 

період сперматогенезу, або сперміогенез, і перетворюються на 

сперматозоїди: сперматида з округлої стає витягнутої, відбувається 

новоутворення одних структур (акросома, побічне ядро, джгутик і т. Д.), 

Зникнення інших (рибосоми, ендоплазматичний ретикулум і  т. д.).  Велика 

частина цитоплазми зникає з клітки.  Витягнуте ядро з конденсованими 

хроматином і акросомой (похідне апарату Гольджі) розміщуються на 

апикальном полюсі клітини і утворюють головку сперматозоїда;  центриоль 

лягає зазвичай у базального полюса ядра, від неї бере початок джгутик;  

мітохондрії оточують центриоль або формують так зване побічне ядро, 

розташоване в проміжному відділі сперматозоїда.  Зрілі сперматозоїди 

накопичуються в придатку сім'яника.  Сперматогенез триває у чоловіків до 

похилого віку. 

     Тривалість повного сперматогенезу, що складається з чотирьох циклів, 

становить від 64 до 75 днів.  Але дозрівають всі сперматозоїди не одночасно: 

в будь-який момент в стінці канальця можна виявити сотні і сотні клітин на 

різних стадіях сперматогенезу - початкових, проміжних і завершальних.  

Один цикл зародкового епітелію становить приблизно 16 днів. 



Освіта андрогенів відбувається в інтерстиціальних клітинах - гландулоцітамі 

(клітини Лейдіга), які локалізуються в інтерстиції між насіннєвими 

канальцями і становлять приблизно 20% від загальної маси яєчок.  Невелика 

кількість чоловічих статевих гормонів виробляється також в сітчастої зоні 

коркової речовини надниркових залоз. 

До андрогенів ставиться дещо стероїдних гормонів, найбільш важливим з 

яких є тестостерон.  Продукція цього гормону визначає адекватний розвиток 

чоловічих первинних і вторинних статевих ознак (маскулінізуючий ефект).  

Під впливом тестостерону в період статевого дозрівання збільшуються 

розміри статевого члена і яєчок, з'являється чоловічий тип оволосіння, 

змінюється тональність голосу.  Крім того, тестостерон підсилює синтез 

білка (анаболічний ефект), що призводить до прискорення процесів росту, 

фізичного розвитку, збільшення м'язової маси.  Тестостерон впливає на 

процеси формування кісткового скелета - він прискорює утворення білкової 

матриці кістки, підсилює відкладення в ній солей кальцію.  В результаті 

збільшуються зростання, товщина і міцність кістки.  При  гіперпродукції 

тестостерону прискорюється обмін речовин, в крові зростає кількість 

еритроцитів. 

Механізм дії тестостерону обумовлений його проникненням всередину 

клітини, перетворенням в більш активну форму (дигідротестостерон) і 

подальшим зв'язуванням з рецепторами ядра і органел, що призводить до 

зміни процесів синтезу білка і нуклеїнових кислот.  Секреція тестостерону 

регулюється лютеїнізуючим гормоном аденогіпофіза, продукція якого 

зростає в період статевого дозрівання.  При збільшенні вмісту в крові 

тестостерону за механізмом негативного зворотного зв'язку гальмується 

вироблення лютеїнізуючого гормону.  Зменшення продукції обох 

гонадотропних гормонів - фолікулостимулюючого і лютеїнізуючого - 

відбувається також при прискоренні процесів сперматогенезу. 

     У хлопчиків у віці до 10-11 років в яєчках зазвичай відсутні активні 

гландулоціти (клітини Лейдіга), в яких виробляються андрогени.  Однак 

секреція тестостерону в цих клітинах відбувається під час 

внутрішньоутробного розвитку і зберігається у дитини протягом перших 

тижнів життя.  Це пов'язано зі стимулюючою дією хоріонічного 

гонадотропіну, який продукується плацентою. 

     Недостатня секреція чоловічих статевих гормонів призводить до розвитку 

євнухоїдизму, основними проявами якого є затримка розвитку первинних і 

вторинних статевих ознак, диспропорційність кісткового скелета 

(непропорційно довгі кінцівки при відносно невеликих розмірах тулуба), 

збільшення відкладення жиру на грудях, в нижній частині живота і на 

стегнах.  Нерідко відзначається збільшення молочних залоз (гінекомастія).  

Недолік чоловічих статевих гормонів призводить також до певних нервово-

психічним змінам, зокрема до відсутності потягу до протилежної статі і 

втрати інших типових психофізіологічних рис чоловіки. 

      Додаткові статеві залози постійно відчувають на собі вплив андрогенів, 

які сприяють їх правильному формуванню і нормальному функціонуванню.  



Тестостерон стимулює утворення фруктози в насінних бульбашках, лимонної 

кислоти і фосфатази в передміхуровій залозі, корнітіна в придатках яєчка та 

ін. 

 Зменшення вмісту в насінної рідини фруктози, лимонної кислоти, кислої 

фосфатази, корнітіна може вказувати на зниження внутрішньосекреторної 

функції яєчок.   

   Виявлено, що приблизно через 7-10 днів після двосторонньої орхектомії 

чоловічі додаткові статеві залози у гризунів атрофуються до мінімуму. 

     Нормальний рівень тестостерону в плазмі дорослого чоловіка становить 

12-35 нмоль / л або 345-1010 нг / дл. 

 


