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Анатомія статевоїсистеми 

Ще в "Діалогах" Платона є міф про первинні досконалих людей, андрогіна, 

кожен з яких представляв собою зрощенихчоловіка та жінку.  Було це 

мужнє,розумне і красивеістота з двома головами, чотирма руками і такою ж 

кількістюніг, з круглою шиєю, з двома однаковими особами, вухами - по дві пари, і 

з парними сороміцькими частинами.  В силу переліченого і такої досконалої, стало 

воно становити певну конкуренцію богам на Олімпі.  В результатічого і виявилося 

розколоте Зевсом посередині, давши початок двом полам.  Кожна половинка 

залишилася мати лише своїми якостями, придбала внаслідок цього "бажання", що і 

зумовило прагнення з тих пір до своєї, відсутньої.  Саме в цьому сила любові. 

Чоловічі статеві органи 

    До зовнішніх чоловічих статевих органів (organagenitaliamasculinaexterna) 

належить калитка і статевий член, або прутень. Чоловічий сечівник служить не 

тільки для виведення сечі, але й для проходження сперми, що надходить у нього з 

сім’яви порскувальних проток. 

До внутрішніх чоловічих статевих органів (organagenitaliamasculinainterna) 

належать статеві залози –яєчка, або насінники (testis) - парна чоловіча заліза, 

функцією якої є утворення чоловічих статевих клітин (сперматозоїди) і 

виробляються  та  виділення в кров чоловічих статевих гормонів, сім’явиносні 

протоки, пухирчасті залози (сім’яні залози), сім’я ви порскувальні протоки, 

передміхурова залоза, цибулинно-сечівникові залози. 

 Яєчка овальної форми, розміром 4,5 х 3 см, масою 20- 30 г;  вони знаходяться в 

мошонці, причому ліве яєчко нижче правого,       

Яєчка відокремлені одне від іншого перегородкою мошонки і оточені оболонками.  

Яєчко підвішено на сім'яного канатика, до складу якого входять сім'яви відну 

протоку, м'язи і фасції, кровоносні і лімфатичні судини, нерви.  В яєчку 

розрізняють опуклі латеральну і медіальну поверхні, а також два краї - передній і 

задній, верхній і нижній кінці.  До заднього краю яєчка прилягає придаток, в якому 

розрізняють головку, тіло і хвіст.  Очеревина охоплює яєчко з усіх боків і утворює 

замкнуту серознупорожнину.  Зовніяєчковкритебілоюфіброзноїоболонкою, 

отримала назву білкову оболонку, під якою знаходиться паренхіма яєчка 

Від внутрішньої поверхні заднього краю білкову оболонку в паренхіму яєчка 

входить виріст сполучної тканини - середостіння яєчка, від якого йдуть тонкі 

сполучнотканинні перегородочки яєчка, що розділяють залозу на численні (від 250 

до 300) пірамідальні часточки, спрямовані верхівками до середостіння яєчка, а 

підставою - до білкову  оболонці.  У товщі кожної часточки знаходяться два-три 

звивистихсім'янихканальцівдовжиною 60-90 мм, оточені пухкою сполучною 

тканиною і безліччю кровоносних судин. 

Насінні канальці всередині вистелені багатошаровим сперматогенним епітелієм, 

тут утворюються чоловічі статеві клітини - сперматозоїди.  Останні входять до 

складу сперми, рідка частина якої формується із секретів насінних бульбашок і 

простати.  Насінні канальці, зливаючись, утворюють прямі насінні канальці, які 



впадають в мережу яєчка.  З мережі яєчка беруть початок 12-15 виносять канальців, 

які проходять через білкову оболонку і впадають в протоку придатка яєчка. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

Учень Піфагора лікар Алкмеон писав: "Коли були створені яєчка велінням Божим, 

Бог вклав в них чоловічу силу і зробив їх місцем насіння і бажання ... І яєчка - це 

один з важливих органів, що примикають до серця, і ти зауваж, що коли яєчка  

схоплять і стиснуть, то тремтіння охоплює серце, і людина слабшає, і якщо скоро 

не відпустити їх, то чоловічок одразу ж помре ". 

Свого часу відомий журналіст-міжнародник Е. Генрі повідомив, що комісія 

радянських медиків, розкривається 8 травня 1945 року труп Гітлера, виявила, що 

він страждав статевої збитковістю, відомої під назвою монорхізма, тобто у Фюрера 

була одна, а не дві статеві залози .  І далі: "Все своє життя, починаючи зі шкільних 

років, він, мабуть, невпинно думав про свій таємний - і з його точки зору ганебний 

- недолік. Він боявся людей: вважав, що не може ніде показатися голяка, ходити зі 

своїми однолітками в  баню, купатися з усіма в річках, роздягатися, як всі, в 

нічліжках (якими йому часто доводилося користуватися в молоді роки), вести себе 

нормально при інтимних відносинах з жінками ... Кожну хвилину ця людина,яка 

вважала себе геніальною, вищою  і сильнішою за всіх,  відчував страх і сором, і це 

тут же переходило у нього в ненависть до нормальних людей ". 

 

Сім'явивідна протока 

Сім'явивіднупротоку (ductusdeferens) - парний орган довжиною близько 50 см, має 

в поперечнику 3 мм і діаметр просвіту близько 0,5 мм.  Виходячи з топографічних 

особливостей протоки, в ньому розрізняють чотири частини: яічковую, що 

відповідає довжині яєчка;   

канатиковую - в сім'яного канатика;   

пахову - у паховому каналі  

і тазову - від глибокого пахового кільця по передміхурової залози  

Пройшовши насіннєвий канал, сім'явивіднапротока  робить вигин, опускається по 

бічній стінці малого таза до дна сечового міхура.  Близько передміхурової залози 

його кінцева частина розширюється і утворює ампулу. 

  У нижній частині ампула поступово звужується і переходить у вузький канал, 

який з'єднується з видільним протокою насіннєвого бульбашки в сім’явикидну 

протоку.  Останній отвором відкривається в передміхурову частину сечівника. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

Винайдені А. Левенгуком в кінці XVII століття лінзи дозволили розрізнити в 

насіннєвої рідини сперматозоїди.  Вражало, що ці тільця вкрай активні.  Прямо-

таки як тварини.  Це і закріпилося в їх науковій назві.   

Сперматос - по-грецьки, насіння, зоон - жива істота.  Зоологи зараховували їх до 

тварин, іноді навіть паразитичним.  Деталі освіти "живчиків" відомі, звичайно, не 

були.  Вважали, що їх виникнення якось залежить від смакових особливостей їжі.  І 

для здорового потомства насіння має бути солодким, не дратівливим, прозорим, 

білим і кристалоподібні. 

Стародавні китайці переконували, що крапля насіння по енергії дорівнює ста 

краплях крові.  Прямо-таки "клаптик душі", як вважали римляни.  Насіння 



оголошувалося настільки всемогутнім, що навіть від мертвого чоловіка, 

виявляється, можна було зачати.  Правда їм був в даному випадку єгипетський бог 

Осіріс, а нею - богиня родючості Ісіда. 

СІМ'ЯНИЙ ПУХИРЕЦЬ 

Сім'яний пухирець (vesicula (glandula) seminalis) - парний секреторний орган 

довжиною 10-12 см і товщиною 0,6 0,7 см. Знаходяться пухирці в порожнині 

малого тазу збоку і ззаду від дна сечового міхура.  У кожному насіннєвому 

бульбашці розрізняють основу (широкий кінець), тіло (середня частина) і нижній 

(вузький) кінець, який переходить в видільної протоку.  Стінка насіннєвого 

бульбашки складається з слизової, м'язової і адвентициальной оболонок;  в ній 

знаходиться багато звивистих камер, що містять білкову рідина, яка входить до 

складу сперми. 

щось цікаве 

Зовнішні статеві органи чоловіка зазвичай на художніх полотнах старих майстрів, а 

не в реальному житті, прикриті фіговим листом.  Вперше це гідне і скромне 

прикриття з'явилося у усвідомили свою наготу Адама і Єви.  Показати фігу - це 

зробити вкрай непристойний жест, натякає на злягання.  Але фіга служила і 

охоронним від сил зла і хвороб жестом.  Тому часті були такі амулети, 

виготовлялися зі слонової кістки, дорогоцінних каменів, золота. 

ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА 

Передміхурова залоза (prostata) - непарний м'язово-залозистий орган масою 20-25 г, 

виділяє секрет, який входить до складу сперми.  Вона розташовується під сечовим 

міхуром на дні малого таза.  За формою нагадує каштан, кілька стиснений в 

передньо-задньому напрямку.  У передміхуровій залозі розрізняють основу, яке 

прилягає до дна сечового міхура, передню, задню, нижньолатеральну поверхні і 

верхівку.  Передня поверхня спрямована до лобкового симфізу, задня - до прямої 

кишки, нижньолатеральна - до м'яза, що піднімає задній прохід;  верхівка прилягає 

до сечостатевої діафрагми.  

Передміхурова залоза має праву і ліву частки, перешийок;  зовні покрита 

капсулою, від якої всередину органа йдуть перегородки.  Вона складається з 

залозистої і гладком'язових тканини.  Залозиста тканина утворює залізисту 

паренхіму і представлена особливими комплексами у вигляді альвеолярно-

трубчастих часточок.  Залізисті ходи органу переходять у вивідні передміхурові 

протоки, що відкриваються точками в просвіт чоловічого сечівника. 

М'язова тканина заповнює передню частину простати і, з'єднавшись з м'язовими 

пучками дна сечового міхура, утворює внутрішній (мимовільний) сфінктер 

сечівника. 

Бульбоуретральная заліза 

Бульбоуретральная заліза (залоза Купера) - парний орган, розташований ззаду 

перетинкової частини чоловічого сечівника в товщі глибокою поперечною м'язи 

промежини.  Заліза має альвеолярно-трубчасті будову, щільну консистенцію, 

овальну форму, діаметр 0,3-0,8 см. Протоки бульбоуретральних залоз 

відкриваються в сечовипускальний канал. 

Залоза виробляє в'язку рідину, яка захищає слизову оболонку стінки сечівника від 

подразнення її сечею. 



Зовнішні чоловічі статеві органи. 

Представлені статевим членом і мошонкою. 

Статевий член 

Статевий член (penis) - орган, який служить для виділення сечі і викидання 

насіння.  Він складається з передньої вільної частини - тіла, яка закінчується 

голівкою, і задньої частини, прикріпленою до лобковим кісток.  У голівці статевого 

члена розрізняють найбільш широку частину - вінець головки  

і вузьку - шийку головки.  Тіло статевого члена вкрите тонкою легкорухливою 

шкірою.  На нижній його поверхні знаходиться шов.  У передньому відділі тіла 

утворюється шкірна складка - крайня плоть статевого члена, яка закриває головку, 

а потім переходить в шкіру головки статевого члена.  На нижній поверхні органу 

крайня плоть з'єднується з голівкою за допомогою вуздечки крайньої плоті. 

  На верхівці головки статевого члена відкривається зовнішній отвір 

сечовипускального каналу, яке має вигляд вертикальної щілини. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

У дітей крайня плоть сильно видається, потім зменшується і рокам до п'яти 

покриває головку всього наполовину, а на 8-10-му році вже стає можливим її 

оголення.  Щоб цього не відбувалося, в Древньому Римі виробляли юнакам 

інфібулірування - застібання крайньої плоті на спеціально прикріплену до члена 

мідний гудзик.  Без такої маніпуляції учасник не міг виступати на Олімпійських 

іграх, де всі змагаються були голі. 

ТІЛО СТАТЕВОГО ЧЛЕНАскладається з двох печеристих тіл і одного непарного - 

губчатого.  Губчасте тіло задньої частини закінчується цибулиною, а в передній - 

головкою статевого члена.  Усередині губчасте тіло проходить через 

сечовипускальний канал, який в голівці розширюється і утворює ладьєвидну ямку.  

Запалі тіла мають циліндричну форму, задні кінці їх розходяться в сторони у 

вигляді ніжок статевого члена і прикріплюються до нижніх гілок лобкових кісток. 

Запалі і губчаста тіла складаються з специфічної губчастої тканини і здатні збирати 

в свої численні каверни (порожнини) кров і ставати досить щільними;  при відтоку 

крові вони спадаються.  Ці тіла покриті білкову оболонку, яка оточена глибокої та 

поверхневої фасції статевого члена.  Фіксується статевий член двома фасціями: 

поверхневою і глибокою пращевидною.  Перша йде від поверхневої фасції живота 

до однойменної фасції статевого члена, друга бере початок від лобкового симфізу і 

приєднується до білкову оболонку печеристих тел. 

Мошонка (scrotum) - шкірно-м'язовий мішок, в якому знаходяться яєчка і придатки, 

а також нижні відділи сім'яних канатиків.  У мошонці виділяють сім шарів 

(оболонок): шкіра;  м'ясиста оболонка;  зовнішні насіннєві фасції;  фасція м'язи, що 

піднімає яєчко;  м'яз, що піднімає яєчко;  внутрішня насіннєва фасція і пахова 

оболонка яєчка, в якій виділяють два листка (пристінковий і внутрішній).  

Оболонки стінки мошонки відповідають верствам передньої черевної стінки, так як 

формуються в міру опускання яєчка з черевної порожнини в мошонку 

  Порожнина мошонки ділиться на дві половини перегородкою;  кожна половина є 

вмістилищем для одного яєчка.  Шкіра мошонки тонка, легко утворює складки, має 

темніший, ніж в інших місцях тіла, забарвлення, покрита волоссям.  На поверхні 



мошонки лінії прикріплення перегородки відповідають шву мошонки, який має 

сагітальній напрямок. 

Сперматогенез - це процес утворення чоловічих статевих клітин. 

Він є першим і основним показником настання статевої зрілості у юнаків і триває 

майже все життя.  Сперматогенез складається з трьох стадій і відбувається в 

насінних канальцях чоловічих статевих залоз - насінниках (яєчках).   

Перша стадія - численний мітоз спермостворюючі клітин;   

друга - мейоз;   

третя - сперміогенез.   

Спочатку утворюються сперматогонії, розташовані на зовнішній стінці 

насіннєвих канатиків.  Потім вони послідовно перетворюються в сперматоцити 

першого порядку.  Останні шляхом мейотичного поділу дають дві однакові клітки - 

сперматоцити другого порядку.  Під час другого поділу сперматоцити другого 

порядку дають чотири незрілі статеві клітини - гамети.  Вони називаються 

сперматиди. 

  Утворилися чотири сперматиди поступово перетворюються в активні рухомі 

сперматозоїди.  Жіночі статеві органи До жіночих статевих органів відносяться 

яєчники і їх придатки, матка і маткові труби, піхва, клітор та жіноча статева 

область.  Залежно від положення вони діляться на внутрішні і зовнішні.  Жіночі 

статеві органи виконують не тільки репродуктивну функцію, а й беруть участь в 

утворенні жіночих статевих гормонів. 

ВНУТРІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ. 

  Яєчник (ovarium) - парна жіноча статева залоза, розташована в області 

малого тазу.  Маса яєчника дорівнює 5-8 г;  довжина становить 2,5-5,5 см, ширина 

1,5-3,0 см і товщина до 2 см. Яєчник має овоїдну форму, дещо стиснутий в 

передньо-задньому напрямку.  За допомогою власної і підвішуючої  зв'язок він 

фіксується по обидва боки матки.  Бере участь в фіксації і очеревина, яка утворює 

брижі (дуплікатуру) яєчника і прикріплює його до широкої зв'язці матки.  В 

яєчнику розрізняють дві вільні поверхні: медіальну, спрямовану в порожнину 

малого таза, і латеральну, прилеглу до стінки малого таза. 

Поверхні яєчника переходять ззаду в опуклий вільний (задній) край, попереду 

- в брижовий край, до якого прикріплена брижі яєчника.  В області брижового краю 

знаходиться заглиблення - ворота яєчника, через які в нього входять і виходять 

судини і нерви.  В яєчнику розрізняють верхній трубний кінець, який повернутий 

до маткової труби, і нижній матковий, з'єднаний з маткою власною зв'язкою 

яєчника.  Цей зв'язок двох посад знаходиться між двома листками широкої зв'язки 

матки.  До трубному кінця яєчника прикріплена найбільш велика яєчникова 

бахромка маткової труби.  Яєчники входять в групу рухомих органів, топографія їх 

залежить від положення матки, її розміру.  Поверхня яєчника покрита 

одношаровим зародковим епітелієм, під яким лежить щільна сполучнотканинна 

білкову оболонку.  Внутрішнє речовина (паренхіма) ділиться на зовнішні і 

внутрішні шари.  Зовнішній шар яєчника називається кірковим речовиною.  У 

ньому знаходиться велика кількість фолікулів, що містять яйцеклітини.  Серед них 

бувають везикулярне яєчникові (зрілі) фолікули (граафовібульбашки) і дозрівають 

первинні яєчникові фолікули.  Зрілий фолікул може бути розміром 0,5-1,0 см;  



покритий сполучнотканинної оболонкою, що складається із зовнішнього і 

внутрішнього шару.  До внутрішнього шару прилягає зернистий, що формує 

яйценосний горбок, в якому знаходиться яйцеклітина - овоцит. 

Всередині зрілого фолікула є порожнина, яка містить фолікулярну рідину.  У 

міру дозрівання фолікул яєчника поступово досягає поверхні органу.  Зазвичай 

протягом 28-30 днів розвивається тільки один фолікул.  Своїми протеолітичними 

ферментами він руйнує білкову оболонку яєчника і, лопнув, звільняє яйцеклітину. 

  Цей процес називається овуляцією.  Потім яйцеклітина потрапляє в черевну 

порожнину, на бахромки труби і далі в очеревинної отвір маткової труби.  На місці 

фолікула, що лопнув залишається поглиблення, в якому формується жовте тіло.  

Воно продукує гормони (лютеїн, прогестерон), які гальмують розвиток нових 

фолікулів. 

Якщо запліднення яйцеклітини не відбувається, жовте тіло атрофується і 

розсипається.  Після атрофії жовтого тіла знову починають дозрівати нові 

фолікули.  У разі запліднення яйцеклітини жовте тіло швидко росте і існує 

протягом всієї вагітності, виконуючи внутрішньо секреторну функцію.  Далі воно 

заміщується сполучною тканиною і перетворюється в білувате тіло.  На місці 

луснули фолікулів на поверхні яєчника залишаються сліди у вигляді поглиблень і 

складок, кількість яких з віком збільшується. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

Видимі на поверхні яєчників бульбашки визнавали скупченням неясною 

енергії, таким собі подобою незапаленою свічки або губки.  Стародавні єгиптяни 

примудрялися оперативно видаляти саме яєчники, творячи з жінки своєрідного 

євнуха, який ніколи не вагітніє.  К. М. Бер, майбутній петербурзький академік, 

славився своєю неуважністю, що, однак, не завадило йому зробити за допомогою 

мікроскопа велике відкриття.  Цілком можна зрозуміти його потрясіння, коли в 

1827 році він виявив першу (!) з побачених людиною яйцеклітину.  Ось чому 

справедливо написано на вибитою на його честь медалі: "Почавши з яйця, він 

показав людини людині". 

 МАТКА 

Матка (uterus) - порожнистийнепарний орган, в якому відбувається розвиток 

зародка і виношування плоду.   

У нійрозрізняють дно - верхнячастина, тіло - середнійвідділ і шийку - 

нижнязвуженачастина.  Звуженийперехідтіла матки в 

шийкуназиваєтьсяперешийком матки.  Нижнячастинашийки, що входить в 

порожнинупіхви, носить назвупіхвовоїчастинишийки, а верхня, щолежить над 

піхвою, - надпіхвовачастиною.  Отвір матки обмеженапередньою і задньою губами.  

Задня губа тонша відпередньої.  Матка маєпередню і заднюповерхні.  

Передняповерхня матки звернена до сечовогоміхура і називаєтьсяміхуровою, 

задня, звернена до прямоїкишки - кишкової.  Розміри матки і їїмасаваріюють. 

Довжина матки у дорослоїжінки в середньому становить 7-8 см, а товщина 2-3 

см. Маса матки у жінок,які не родили,коливаєтьсявід 40 до 50 г, які  

народилидосягає 80-90 г.Обсягпорожнини матки знаходиться в межах 4-6 см3  .  

Розташована в порожнині малого таза між прямою кишкою і 



сечовимміхуром.Фіксується матка за допомогоюлівої і правої широких зв'язок, 

щоскладаються з двохлистківочеревини (передньої і задньої). 

Ділянкаширокоїзв'язки матки, прилеглоїдояєчника, називаєтьсябрижаяєчника.  

Матка утримуєтьсятакожкруглоїзв'язкою і кардинальнимизв'язками матки.  Стінка 

матки складається з трьохшарів.  Поверхневий шар представлений 

серозноїоболонкою (периметрієм) і охоплюємайже всю матку;  середній - 

м'язовоїоболонкою (міометрієм), утвореноївнутрішнім і зовнішнімпоздовжніми і 

середнімциркулярним шарами;  внутрішній - слизовоюоболонкою (ендометрієм), 

покритоїодношаровимпризматичнимвійчастимепітелієм. 

Підочеревиноюнавколошийки матки розташованабіляматковаклітковина - 

параметрій.  Матка в значнійміріволодієрухливістю, яка 

залежитьвідположеннясусідніхорганів. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

Платон бувупевнений, що "у жінок та їхчастина, щоіменуєтьсяматкою, або 

утробою, є не щоінше, як їхзвір, що оселивсявсередині, 

сповненийдітородногожадання. Коли звірцей в порі, а йомунемаєвипадкузачати, 

він приходить в сказ, нишпорить по всьомутілу, обмежуєдихальні шляхи і не 

даєжінцізітхнути, довівши до останньоїкрайностіі до всіляких недуг, поки, 

нарешті, жіночежадання і чоловічийерос не зведутьподружжя разом і не знімуть 

урожай з дерев ". 

Медичні працівники далекої старовини не сумнівалися в здатності матки 

багаторазово переміщатися по тілу прямо-таки по типу оскаженілого тваринного 

на значному протязі від піхви до мечоподібного відростка грудини.  При цьому 

сама нещасна жінка може втратити голос, галюцинувати і битися в конвульсіях.  

Ось чому, як вважали, призводить це до виникнення стану, іменувався (виходячи з 

грецької назви органу - hystera) істерією.  Щоб призупинити це, статеві органи 

змащували дорогими пахощами.  Клали лід на область яєчників, оперували клітор.  

Одночасно пропонувалося всередину приймати речовини огидного смаку (дьоготь, 

пивну гущу).  Сенс дій бачили в тому, що матка, "відраза" таким чином від 

верхньої частини тіла, неминуче повернеться до нижньої, тобто на своє 

споконвічне місце. 

  Маткові (фаллопієві) труби (tubauterina) - парний трубчастий орган 

довжиною 10-12 см, діаметром 2-4 мм;  сприяє проведенню яйцеклітини від 

яєчника в порожнину матки.  Маткові труби розташовані по обидва боки дна 

матки, вузьким кінцем вони відкриваються в порожнину матки, а розширеним - в 

порожнину очеревини.  Таким чином, через маткові труби порожнину очеревини 

з'єднується з порожниною матки.  У матковій трубі розрізняють воронку, ампулу, 

перешийок і маткову частину.  Воронка має черевне отвір труби, яка закінчується 

довгими вузькими бахромками. 

  За лійкою слід ампула маткової труби, далі - вузька її частина - перешийок.  

Останній переходить в маткову частину, яка відкривається в порожнину матки 

маточним отвором труби.  Стінка маткової труби складається з слизової оболонки, 

покритої одношаровим призматичним війчастим епітелієм, м'язової оболонки з 

внутрішнім циркулярним і зовнішніми поздовжніми шарами гладких м'язових 

клітин і серозної оболонки.   



ЩОСЬ ЦІКАВЕ  

На тому кінці труби, який поряд з яєчником, простим оком видно бахромки.  

Довгий час їх вважали прямо-таки мають власні бажання і здібності.  Одна з них 

нібито цікава, інша "кілька розгубленість", третя - виглядає "хижаком".  Але всі ці 

найменування, зізнаюся, не з анатомічної, а з художньої літератури. 

Піхва (vagina) - непарний порожнистий орган у вигляді трубки довжиною 8-

10 см, товщина стінок дорівнює 3 мм.  Верхнім кінцем воно охоплює шийку матки, 

а нижнім через сечостатеву діафрагму таза відкривається в переддень отвором 

піхви.  Цей отвір у діви закрито невинною плівкою, що представляє собою 

півмісяць або продірявлену платівку, яка під час статевого акту розривається, а її 

клапті потім атрофуються.  Попереду піхви знаходяться сечовий міхур і 

сечовипускальний канал, ззаду - пряма кишка, з якою воно зростається пухкою  і 

щільною сполучною тканиною. 

У піхві виділяють передню і задню стінки, які з'єднуються одна з одною.  

Охоплюючи вагінальну частину шийки матки, вони утворюють навколо неї 

куполоподібної поглиблення - звід піхви. 

  Стінка піхви складається з трьох оболонок.  Зовнішня - адвентициальна - 

оболонка представлена пухкою сполучною тканиною з елементами м'язових і 

еластичних волокон;  середня - м'язова - переважно поздовжньо орієнтованими 

пучками, а також пучками циркуляційного напрямку.  У верхній частині м'язова 

оболонка переходить в мускулатуру матки, а внизу вона стає більш міцною і її 

пучки вплітаються в м'язи промежини.  Внутрішня слизова оболонка вистелена 

багатошаровим плоским епітелієм і утворює численні поперечні вагінальні 

складки.  На передній і задній стінках піхви складки стають більш високими, 

утворюють поздовжні стовпи складок. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

  "Пащею жіночої пастки" іменувався той страшний образ, який увійшов в 

літературу і міфологію під назвою vaginadentata - піхву з зубами.  В Еквадорі 

індіанці племені кайяпа були переконані, що піхву може навіть "з'їсти" статевий 

член.  Відповідне поняття дуже на слуху у психоаналітиків, у фантазіях їх 

пацієнтів, трапляється, фігурує цей агресивний орган, який може вбити або 

каструвати.  Зубов в цій області, звичайно, немає, а ось у що не мали статевих 

зносин на початку піхви існує (майже у всіх) дівоча пліва. 

Остання - анатомічно нічим не примітна сполучнотканинна перетинка, дуже 

рясно забезпечена нервовими закінченнями.  Пліву супроводжує ціла колекція 

красивих і поетичних метафор: "дівочий клапоть", "клаптик", "друк невинності", 

"варта", "засувка цнотливості", "пояс чистоти", "квітка невинності".  Ботанічний 

асортимент теж виявився досить різноманітним.  У його переліку і ніжна лілія, 

схильна обсипатися троянда (свідоцтво короткочасності), квітка апельсина, 

травневі квіти глоду, конвалія (в християнстві є символом Діви Марії), маргаритка.  

Про невинності і чистоти в західноєвропейському мистецтві інформувало 

зображення суниці.  Вона містилася на герби і на плащі. 

Вживані були і такі образності, як "закритий колодязь", "запечатаний фонтан", 

"дзвіночок".  Атрибутом невинності олімпійської богині Артеміди (Діани) 

визнавалася невловима, граціозна лань.  Діва-войовниця Афіна також була 



непорочною.  Невинність наділяли не тільки звучними термінами, а й приписували 

володіє нею особливу силу.  Внаслідок чого у деяких народів окремі дії могли 

виробляти лише не мали статевих стосунків. 

  По поглядам середньовічних отців церкви, незаймана не може бути 

одержима дияволом.  Свого часу це переконання змусило провести відповідне 

дослідження у захопленої в полон Жанни д'Арк.  Діви-войовниці після статевого 

акту втрачали бойову відвагу.  Але ось давні слов'яни-чоловіки якого-небудь 

значення, невинності не надавали.  І не тільки вони. 

  Оогенез - процес розвитку жіночих статевих клітин в яєчнику. 

  Первинні жіночі статеві клітини (оогонії) починають розвиватися в перші 

місяці внутрішньоутробного розвитку.  Потім оогонії  перетворюються в ооцити.  

До моменту народження в яєчнику дівчаток знаходиться близько 2 млн ооцитів, які 

перетворюються в ооцити першого порядку.  Однак і серед них йде інтенсивний 

процес атрезії, що значно знижує їх кількість.  До початку статевої зрілості 

залишається близько 500 000 ооцитів, здатних до подальшого поділу.  Далі ооцити 

перетворюються в премордіальні фолікули, а потім в первинні фолікули.  Вторинні 

фолікули з'являються тільки після досягнення статевої зрілості.  В інструкціях по 

сексології можна прочитати, що завдяки значній мускулатурі стінок піхви жінка в 

стані "вистрілювати" введений предмет, всмоктувати повітря і навіть випускати 

його зі свистом.  Але те, що в піхву не водяться змії (за повір'ями деяких народів), 

як і те, що його стінки всмоктують насіння і доставляють його яєчників, це вже 

точно.  Вторинний фолікул продовжує рости і перетворюється на зрілий (граафова 

бульбашка).  Потім фолікул розривається і яйцеклітина потрапляє в черевну 

порожнину.  Цей процес називається овуляцією.  Зовнішні жіночі статеві органи.  

Вони знаходяться в передньому відділі промежини в області сечостатевого 

трикутника і включають жіночу статеву область і клітор. 

До жіночої статевої області належать лобок, великі і малі статеві губи, 

переддень піхви, великі і малі залози передодня і цибулина передодня.  Лобок вгорі 

відділений від області живота лобкової борозною, а від стегон - тазостегновими 

борознами.  Він покритий волоссям, які переходять і на великі статеві губи.  В 

області лобка добре розвинений підшкірний жировий шар. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

Реально зовнішні жіночі статеві органи представлені увінчаним жиром і 

волоссям лобком.  У підручниках зберігається за цією областю назву "пагорб 

Венери".  Любов і родючість завжди були прерогативою цієї богині.  Менш відомо, 

що її подекуди вважали "низинною", яка сприяє збудженню  бажань і задоволенню 

пристрасті.  Вона ж мала прізвисько "Генітеліда", що явно вказує на її 

заступництво статевих органів.  Призначення волосся на лобку бачать не в 

тепловій захисту, бо жиру тут і так багато, а в збереженні приваблень, навіть 

причарувань  у декого нюхових подразників.  Згідно слов'янської міфології, 

зовнішній вигляд жіночих геніталій давав підставу називати їх "куниця", 

"соболетка", "горностай", "мохнатка".  Звідси - що мав місце звичай проводити 

молодим першу ніч в кошарі.  Горностай, зокрема, називався тому, що, згідно з 

легендою, цей звір вмирав, якщо бруднилися його біла шкірка.  На старовинних 

портретах горностай символізував чистоту.  Дуже довгі лобкове волосся давали 



колись право тунгусам  розлучатися зі своїми дружинами.  Однак повна відсутність 

тут рослинності чомусь виступало свідченням безпліддя.  Не виключалося 

фарбування цих волосся в самі мудрі кольору (наприклад, яскраво-червоний). 

Великі статеві губи являють собою округлу парну шкірну складку довжиною 

7-8 см і шириною 2-3 см. Вони обмежують з боків статеву щілину.  Між собою 

великі статеві губи з'єднуються передній і задній спайкою.  Шкіра, що покриває 

великі статеві губи, містить багато сальних і потових залоз.  Між великими 

статевими губами знаходиться інша пара шкірних складок - малі статеві губи.  

Передні їх кінці охоплюють клітор, утворюють крайню плоть і вуздечку клітора, а 

задні кінці, з'єднавшись між собою, утворюють поперечну складку - вуздечку 

статевих губ. 

Простірміжмалимистатевими губами називаєтьсяпередоднемпіхви.  У 

ньомурозташовуютьсязовнішнійотвірсечовипускального каналу і отвірпіхви. 

ЩОСЬ ЦІКАВЕ 

У деяких районах Тропічної Африки у дівчатокзашиваливеликістатеві губи, 

щобкращезберегтицноту.  Для цієї ж мети втягувалося через них кільце.  У Європі 

(в XVI столітті) додумалися до використанняособливихпоясівіззаліза і дроту, 

якізачиняються замками.  Нібитовинайшовтакепадуанський тиран Франческо II.  

Один ключ від пояса дружинивідправляється в похідлицарбрав з собою, а інший 

вручав священику.  Але ж до будь-якого замку при бажанніможназнайтивідмичку. 

Клітор є гомологієюпечеристого тілачоловічогостатевого члена і складається з 

парнихпечеристих тіл.  У ньомурозрізняютьтіло, головку і ніжки, прикріплені до 

нижніхгілоклобковихкісток.  Спередутілокліторазвужується і 

закінчуєтьсяголівкою.  Клітормаєщільнуфібрознубілковуоболонку і 

покритийшкірою, багатоїнервовимичутливимизакінченнями.  Щосьцікаве Великий 

кліторкитайцівважалипотворністю, чимосьнастількипідозрілим, 

щонаділялизгаданий орган здатністюциклічнорости разом з Місяцем і 

досягатирозмірівпеніса.  

Ерекціядоситьряснозабезпеченогонервовимизакінченнямиклітора давала 

підставуприрівнюватийого в такому стані до висунутимязикомгрізною і 

згубноюбогиніКалі (з індуїстськоїміфології). 

  Ми більшобізнані про те, щоклітор - головний центр виклику оргазму, "орган 

насолоди".  У деяких племен Тропічної Африки, в південних районах 

Аравійськогопівострова, в Малайзії та Індонезії, Австралії і Океанії у дівчаток, 

якідосяглистатевоїзрілості, клітор, для ослабленнястатевого потягу, а також з 

гігієнічнихміркувань, інодіобрізають.  На думку чоловіків, якщо жінка не пройшла 

через такуоперацію,  то вона не може бути добропорядною, вихованою і 

слухняною дружиною.  Часто та ж доля спіткаємалі і навітьчасткововеликістатеві 

губи, щоотрималоназву "фараоновеобрізання".  Не слідвиключати в ційакції і 

привідсимволізаціївідходувіддитинства, вступу в зрілість. 

А це, як і в аналогічних випадках з піддаються обрізання хлопчиками, вимагає 

значних вольових зусиль для подолання болю.  Настільки калічить вплив 

придумано, здається, єгиптянами років за двісті-триста до нашої ери.  Те, що після 

цього може статися нервовий зрив, розвинутися статева холодність, наслідувати 

утруднення з родами, зазвичай до уваги не береться.  Як пише французький 



етнолог Б. Оля, "фізіологічний ефект операції доповнюється її психічними 

наслідками. Зазвичай обрізання клітора відбувається як раз перед настанням 

статевої зрілості, і дівчинка зберігає про це жахливе спогад. Їй буде важко 

зрозуміти, що та частина її тіла, яка тільки що  була джерелом таких великих 

нещасть, може стати джерелом насолод ". 

Промежину - комплекс м'яких тканин (шкіра, м'язи, фасції), що закривають 

вхід з порожнини малого таза.  Вона займає область, обмежену спереду нижнім 

краєм лобкового симфізу, ззаду - верхівкою куприка, а з боків - нижніми гілками 

лобкових і сідничних кісток і сідничного горбами.  Лінія, що з'єднує сідничні 

горби, ділить промежину на два трикутника: передньо верхня частина - отримала 

назву сечостатевої, а нижньо задня - анальної області 

В межах сечостатевої області знаходиться сечостатева діафрагма, а в задній - 

діафрагма тазу.  Сечостатева діафрагма і діафрагма тазу представляють собою 

м'язово-фасціальнуплатівку, утворену двома шарами м'язів (поверхневим і 

глибоким) і фасції.  Поверхневі м'язи сечостатевої діафрагми включають 

поверхневу поперечну м'яз промежини, сідничного-печеристих і цибулинно-

губчаті  м'язи.  До глибоким м'язам сечостатевої діафрагми відносяться глибока 

поперечна м'яз промежини і сфінктер сечівника. 

У діафрагму тазу входить поверхневий шар м'язів, який представлений 

непарної м'язом - зовнішнім сфінктером заднього проходу.  При скороченні він 

стискає (закриває) отвір заднього проходу, К глибоким м'язам діафрагми тазу 

відносяться два м'язи, які утворюють задній відділ дна порожнини малого таза: 

м'яз, що піднімає задній прохід, і куприкова. 

Всередині тазове дно вкрите верхній фасцією таза, знизу промежину покрита 

поверхневої підшкірної фасцією і нижньої фасцією діафрагми таза.  М'язи 

сечостатевої діафрагми лежать між верхньою та нижньою фасціями сечостатевої 

діафрагми, а м'язи діафрагми таза - між верхньою та нижньою фасціями тазової 

діафрагми.  Жіноча промежину відрізняється від чоловічої. 

Сечостатева діафрагма у жінок широка, через неї проходять сечівник і піхву;  

м'язи дещо слабше, ніж у чоловіків, а фасції, навпаки, більш сильні.  М'язові пучки 

сечівника охоплюють і стінку піхви.  Сухожильний центр промежини знаходиться 

між піхвою і заднім проходом, складається з сухожильних і еластичних волокон.  В 

області промежини, по боках від анального отвору, знаходиться парне 

поглиблення, зване сідничного-прямокишковою  ямкою.  Ця ямка заповнена 

жирової клітковиною і виконує функцію пружною еластичною подушки. 

 

 


