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ВСТУП 

 

 

 

        Актуальність теми. В останні роки спостерігається тенденція до 

зростання кількості неплідних шлюбів, які становлять від 60 до 80 млн 

подружніх пар за висновками ВООЗ. Дані літератури [98, 99, 121, 163] свідчать 

про те, що все частіше причиною неплідного шлюбу стають чоловіки, на долю 

яких припадає від 30 до 60 % [25, 33, 24, 203]. Нерідко причиною зниження 

сперматогенної та ендокринної функції яєчок стають гострі та хронічні розлади 

кровообігу в них [16, 38, 153, 82], які спричиняються тиском вмісту грижового 

мішка на кровоносні судини сім’яного канатика і, зокрема, на широкі і 

тонкостінні вени , що зумовлює не тільки циркуляторну гіпоксію в яєчку, але і 

порушує терморегуляцію органа [9, 109, 133, 23, 120]. 

        Травмування елементів сім’яного канатика яєчка з компресією його судин 

може мати місце при пластиці задньої стінки пахвинного каналу при косій 

пахвинній грижі, яка є надійною щодо попередження рецидиву грижі, але 

складнішою в технічному плані [17, 26, 22, 172]. Разом з тим питання про вплив 

герніопластики на сперматогенез та його корекція потребують подальшого 

уточнення в зв’язку з широким застосуванням допоміжних репродуктивних 

технологій, для яких характер кількісних і якісних змін з боку сперматозоїдів 

мають важливе значення [24, 106]. 

        В окремих роботах [149, 47] знаходимо дані про важливу роль над’яєчка в 

розвитку запліднюючої здатності сперматозоїдів та характер морфологічних 

змін у над’яєчку при названій патології, які потребують уточнень. 

        Важливу роль у підтримці температурного режиму в яєчку, необхідного 

для нормального перебігу сперматогенезу, відіграють кровоносні судини 

оболонок яєчка [135], але в умовах косої пахвинної грижі та після 

герніопластики вони залишились не вивченими. 
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        Аналіз публікацій, які стосуються передміхурової залози, свідчить про те, 

що структурно-функціональні особливості кровоносних судин і тканинних 

елементів цього органа в умовах хронічної гіпоксії яєчка та зниження його 

гормональної активності як при косій пахвинній грижі, так і після 

герніопластики залишились малодослідженими [97, 160, 36]. 

        Постійно продовжується пошук біологічно активних речовин [116, 106], 

які сприяють корекції сперматогенезу і підвищують чоловічу фертильність, 

тому нами проведено експеримент із застосуванням екстракту з листя Гінкго 

білоба. 

        Наведене вище свідчить про доцільність вивчення структурно-

функціональних змін в яєчку, над’яєчку, його оболонках і передміхуровій 

залозі при наявності косої пахвинної грижі та після пластики задньої стінки 

пахвинного каналу. 

        Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у відповідності з планом ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» і є частиною науково-

дослідної теми кафедри анатомії і фізіології людини та тварин «Морфо-

функціональний стан передміхурової залози і яєчка у чоловіків 

репродуктивного віку в нормі та в умовах патології» ( номер державної 

реєстрації 0109U008162 ). Дисертант є виконавцем фрагменту даної наукової 

роботи. 

        Мета дослідження. Встановити закономірності розвитку реактивних та 

компенсаторно-відновних процесів в яєчку, над’яєчку, їхніх оболонках і 

передміхуровій залозі чоловіків віком 22-35 років в умовах косої пахвинної 

грижі, після пластики задньої стінки пахвинного каналу та корекції 

мікроциркуляції в експерименті. 

        Завдання дослідження:  

1. Вивчити стан ангіорентгенологічних, ультразвукових параметрів 

кровоносних судин, гісто- та ультраструктурних компонентів 
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гематотестикулярного бар’єра, звивистих сім’яних трубочок яєчка і еякуляту 

чоловіків віком 22-35 років у нормі. 

2. Встановити особливості ангіорентгенологічних, ультразвукових, гісто- та 

ультраструктурних змін у кровоносному руслі, паренхімі яєчка і еякуляті 

чоловіків віком 22-35 років при косій пахвинній грижі. 

3. Встановити особливості ангіорентгенологічних, ультразвукових, гісто- та 

ультраструктурних змін у кровоносних судинах, паренхімі яєчка та еякуляті 

чоловіків віком 22-35 років після пластики задньої стінки пахвинного каналу 

при косій пахвинній грижі. 

4. Провести гістоструктурний, морфометричний аналіз кровоносних судин і 

паренхіми над’яєчка в чоловіків віком 22-35 років у нормі, при косій 

пахвинній грижі та після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій 

пахвинній грижі. 

5. Дослідити ультразвукові і гістоструктурні особливості передміхурової 

залози в чоловіків віком 22-35 років у нормі, характер їхніх змін при косій 

пахвинній грижі та після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій 

пахвинній грижі. 

6. З’ясувати динаміку структурно-функціональних змін в яєчку в умовах 

розладів кровообігу та його корекції в експерименті. 

        Об’єкт дослідження – перебудова структур яєчка, над’яєчка, їхніх 

оболонок і передміхурової залози в умовах косої пахвинної грижі та після 

пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. 

        Предмет дослідження – кровоносні судини і паренхіма яєчка, над’яєчка, 

їхніх оболонок і передміхурової залози в умовах косої пахвинної грижі та 

після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. 

        Методи дослідження: рентгенологічний, ультразвукове сканування та 

кольорова ультразвукова ангіографія, електронномікроскопічний, 

гістологічний, морфометричний, лабораторний, статистичний. 

        Наукова новизна одержаних результатів. Уперше виявлено, що 

періодична або постійна компресія елементів сім’яного канатика вмістом 
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грижового мішка при косій пахвинній грижі призводять до місцевих розладів 

артеріального та венозного кровотоку яєчка, над’яєчка та їхніх оболонок. Їхнім 

результатом є часткова атрофія яєчка з розростанням міжканальцевої 

сполучної тканини, гіаліноз стінки кровоносних судин та оболонки сім’яних 

трубочок, мікроклазматоз ендотеліоцитів гемокапілярів, деструкція 

цитоплазматичних органел та структур з’єднувального апарату між 

підтримувальними епітеліоцитами, гальмування сперматогенезу з редукцією 

кількості сперматоцитів, сперматид та сперматозоїдів, наростання кількості 

їхніх патологічних форм і зниження рухливості. 

        Установлено, що після пластики задньої стінки пахвинного каналу при 

косій пахвинній грижі залишається порушеною гемодинаміка в яєчку зі 

зменшенням його об’єму, діаметрів звивистих сім’яних трубочок, кількості 

клітин сперматогенного епітелію, зокрема сперматозоїдів, збільшенням 

кількості їхніх патологічних форм і зниження рухливості. 

        Отримані результати поглиблюють відомості про зміни гемодинаміки і 

гістоструктуру передміхурової залози в умовах косої пахвинної грижі та після 

пластики задньої стінки пахвинного каналу. 

        Важливими є експериментальні дані щодо структурно-функціональних 

змін в яєчку в умовах розладів кровообігу та його корекції в експерименті. 

        Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи 

обґрунтовують необхідність своєчасного хірургічного лікування косої 

пахвинної грижі не тільки у зв’язку з можливими її ускладненнями, але й з 

метою профілактики гемодинамічних розладів в яєчку та їхнього негативного 

впливу на сперматогенез у результаті компресії кровоносних судин сім’яного 

канатика вмістом грижового мішка. 

         Основні структурні зміни в яєчку грижоносіїв розвиваються ще до 

операції пластики пахвинного каналу. Сама ж операція може стати додатковим 

фактором, що травмує кровоносні судини і паренхіму яєчка та мати 

негативний вплив на сперматогенез. Отримані результати поглиблюють 

відомості про зміни гемодинаміки і гістоструктуру передміхурової залози в 
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умовах косої пахвинної грижі та після пластики задньої стінки пахвинного 

каналу. 

        Отримані нами результати дослідження еякуляту в чоловіків при косій 

пахвинній грижі і після пластики задньої стінки пахвинного каналу можуть 

бути використані в лабораторній діагностиці чоловічого непліддя. 

        Впровадження результатів дослідження. Матеріали дисертації 

впроваджені в навчальний процес на кафедрах анатомії людини, топографічної 

анатомії та оперативної хірургії, урології, гістології, цитології і ембріології, 

фізіології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», на 

кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», на кафедрах анатомії 

людини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського, Запорізького державного медичного університету, на кафедрі 

анатомії людини і гістології Ужгородського національного університету. 

        Особистий внесок здобувача. Разом із науковим керівником були 

сформульовані тема, мета та завдання дослідження. Здобувачем особисто 

виконані патентно-інформаційний пошук, аналіз літературних джерел. Автор 

взяла участь в ультразвуковому дослідженні яєчка і передміхурової залози, 

лабораторному дослідженні еякуляту, самостійно провела дослідження 

ангіограм і гістологічних препаратів, виконала статистичну обробку цифрових 

даних та їхній науковий аналіз. Основні положення, що виносяться на захист, 

висновки та практичні рекомендації дисертації сформульовані здобувачем 

спільно з науковим керівником. Здобувачем самостійно написані всі розділи 

дисертації. У наукових роботах, надрукованих у співавторстві, здобувачу 

належить фактичний матеріал і участь є визначальною. 

        Апробація результатів дисертації. Окремі фрагменти дисертації 

апробовані на щорічних звітно-наукових конференціях кафедри анатомії і 

фізіології людини та тварин ДНВЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ), а також на науково-практичних 

конференціях: 82, 83-ї науково-практичної конференції студентів і молодих 
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вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-Франківськ), 17-

ому Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 

(Тернопіль), «Сучасні аспекти медицини і фармації» (Запоріжжя), «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку природничих наук» (Запоріжжя), «4-а 

міжнародна науково-практична конференція молодих  вчених» (Вінниця), VIII 

Міжнародній конференції молодих вчених «Біологія: від молекули до 

біосфери» (Харків). 

        Публікації . За матеріалами дисертації опубліковано   18 робіт, у тому 

числі 5 статей у наукових фахових виданнях України, 2 – у закордонних 

виданнях (Молдова, Росія), та 10 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій, 1 монографія.   

       Структура і об’єм дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 176 сторінках друкованого тексту (146 сторінок основного тексту) і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Дисертація ілюстрована 60 рисунками та 28 таблицями. Список літератури 

вміщує 230 джерел, з яких 175 кирилицею і 55 латиною. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ДАНІ ПРО КРОВОНОСНЕ РУСЛО, ПАРЕНХІМУ ЯЄЧКА, 

НАД’ЯЄЧКА, ЇХНІХ ОБОЛОНОК І ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ В 

ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ В НОРМІ, УМОВАХ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ, 

ПІСЛЯ ПЛАСТИКИ ПАХВИННОГО КАНАЛУ ТА КОРЕКЦІЇ 

КРОВООБІГУ ( ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ) 

 

 

 

        1.1. Кровоносне русло і паренхіма яєчка чоловіків зрілого віку в нормі 

        Основною артерією в судинній системі яєчка людини є яєчкова артерія, яка 

проникає в його паренхіму [7, 150]. Яєчкові артерії беруть початок від черевної 

аорти нижче ниркових (права дещо нижче від лівої) [15, 16, 53]. Топографічно 

яєчкові артерії поділяються на три відділи : черевний, канатиковий та яєчковий 

[3, 58, 150]. Існують різні варіанти топографії яєчкової артерії, знання яких є 

важливим при хірургічних втручаннях у цій ділянці в зв’язку з грижею і іншими 

захворюваннями. 

        Як права, так і ліва яєчкові артерії в деяких випадках можуть огинати 

ниркову вену, що викликає звуження останньої з паралельним розширенням на 

цій стороні вен сім’яного канатика. Права яєчкова артерія починається від 

черевної аорти на рівні правої ниркової вени або дещо нижче. Далі вона прямує 

вгору, огинає праву ниркову вену, опускається попереду цієї судини і 

направляється в пахвинний канал. Ліва яєчкова артерія починається від черевної 

аорти нижче рівня перехресту останньої з лівою нирковою веною. У паренхімі 

яєчка артерії галузяться за магістральним або дихотомічним типом, посилаючи в 

часточки дрібні гілочки, котрі, у свою чергу, формують мікроциркуляторну 

сітку, що обплітає сім’яні трубочки. 

        У межах сім’яного канатика від яєчкової артерії відходить артерія 

над’яєчка [3, 4, 18]. 
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        Артерія сім’явиносної протоки і артерія підвішувального м’яза яєчка беруть 

участь у кровопостачанні яєчка та над’яєчка за допомогою формування 

анастомозів [4, 179]. Діаметр яєчкової артерії в чоловіків коливається в межах 

від 0,2 до 1,9 мм, артерії сім’явиносної протоки – від 0,1 до 1,5 мм [11, 13]. 

        Артеріальні і венозні анастомози між трьома магістральними судинами 

органів калитки формують судинну буферну систему, котра захищає яєчко, 

над’яєчко і сім’явиносну протоку від дії зовнішніх негативних факторів [4, 13]. 

        Паренхімні вени розташовані в перегородочках яєчка і прямують до його 

середостіння. Лозоподібне сплетення утворене трьома головними дренажними 

шляхами: 1) над’яєчковими та венами сім’явиносної протоки; 2) поверхневими і 

глибокими внутрішньоорганними венами яєчка; 3) венами головки над’яєчка 

[10, 134]. 

        Існує два шляхи венозного відтоку від яєчка. Вени першого шляху 

розміщені в перегородках яєчка і прямують радіально до його середостіння. На 

всьому протязі вони збирають кров від сполучнотканинних елементів. Їхній 

діаметр коливається в межах 75-340 мкм. Вени другого шляху значно ширші 

від радіальних (150-600 мкм). Минаючи середостіння яєчка, біляоболонкові 

вени зливаються з радіальними, утворюючи великі венозні судини [109, 145]. 

        У багатьох працях описується паренхіма яєчка, звивисті сім’яні трубочки 

та інтерстиційна тканина [47, 56, 159]. На поперечному перерізі звивисті сім’яні 

трубочки мають круглу або овальну форму, діаметром від 150 до 250 мкм. За 

даними літератури [53, 58], у чоловіків зрілого віку в нормі виявляється 

невеликий відсоток трубочок із порушеннями будови клітин сперматогенного 

епітелію, що, ймовірно, пов’язано з апоптозом під час їхньої диференціації, 

якому підлягає більше половини клітин до дозрівання у сперматозоїди. Вони 

вибірково фагоцитуються підтримувальними епітеліоцитами [198]. 

        Кількісні характеристики клітин у звивистих сім’яних трубочках, розподіл 

підтримувальних епітеліоцитів (ПЕ) і їхнє відношення до кількості 

сперматогенних клітин у нормі, зміни цих параметрів із віком досліджені в 

роботах [194, 219]. Кількість підтримувальних епітеліоцитів та інтерстиційних 
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ендокриноцитів в яєчку у чоловіків зрілого віку дорівнює 430×106 і 117×106, а 

з віком спостерігається  зниження їхньої кількості [125, 213]. 

        Значна кількість робіт присвячена дослідженню клітин у звивистих 

сім’яних трубочках і процесу їхнього розвитку в людини. У звивистих сім’яних 

трубочках розрізняють власну оболонку і розміщені на ній клітини 

сперматогенного епітелію, що містять дві основні популяції клітин – 

підтримувальні і клітини сперматогенного епітелію. Останні на різних стадіях 

диференціації представлені сперматогоніями, сперматоцитами, сперматидами і 

сперматозоїдами [133, 144, 184]. Сперматогенез включає проліферацію 

сперматогоній, поділ сперматоцитів і диференціацію сперматид у 

сперматозоїди (сперміогенез). У процесі сперматогенезу з однієї сперматогонії 

розвивається 256 сперматозоїдів. 

        Підтримувальні епітеліоцити мають велике овальне або грушоподібне ядро 

з інвагінаціями і великим ядерцем. Серед сперматогоній розрізняють світлі і 

темні. Світлі відносять до напівстовбурових клітин, які швидко поновлюються, 

а темні – до «резервних» стовбурових клітин. Це клітини округлої форми, 

розташовані в базальній частині сімяної трубочки. Для них характерне овальне 

ядро з дифузним хроматином та 1-2 ядерця біля ядерної оболонки. У 

цитоплазмі великий вміст рибосом і полісом, кількість інших органел незначна. 

Сперматогонії, сперматоцити на стадії пахітени мають менші розміри, ніж 

сперматоцити на стадії прелептотени. Сперматиди – невеликі округлі клітини з 

невеликим ядром, яке поступово ущільнюється і зменшується [213]. 

        Інтерстицій яєчка утворений пучками колагенових волокон, які формують 

опорну систему паренхіми органа. Сполучна тканина густо пронизана гемо- і 

лімфокапілярами. В інтерстиції біля кровоносних капілярів розташовані 

інтерстиційні ендокриноцити у вигляді невеликих скупчень [60, 90, 195]. За 

цими даними ці клітини великих розмірів, округлої або полігональної форми, з 

ацидофільною цитоплазмою, бідною на органели, вакуолізованою по периферії 

і великим овальним ядром, об’ємом 90 мкм³ у середньому [214]. 
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        Гематотестикулярний бар’єр – сукупність структур, розташованих між 

просвітами капілярів і сім’яних трубочок, який включає в себе стінку 

кровоносних капілярів, власну оболонку звивистих сім’яних трубочок та 

підтримувальні епітеліоцити [100, 229]. 

        Гематотестикулярний бар’єр (ГБ) перешкоджає потраплянню малих або 

гідрофільних молекул у сім’яні трубочки органа і захищає епітелій, 

запобігаючи розвитку автоімунної реакції, оскільки сперматогенний епітелій 

з’являється в пубертатному періоді, коли імунотолерантність уже сформована 

[71, 89, 142]. 

        Будова кровоносних капілярів яєчка описана в роботах [15, 16, 150]. Стінка 

капілярів складається з мембрани, на якій суцільним шаром розташовані 

ендотеліоцити, з ядром витягнутої форми, хроматин в якому розміщений 

рівномірно. У біляядерній зоні знаходиться комплекс Гольджі, 

ендоплазматична сітка, рибосоми, невелика кількість мітохондрій, а також 

мікропіноцитозні пухирці. Клітини контактують за допомогою пальцеподібних 

з’єднань [134]. Ендотеліальні клітини капілярів в яєчку мають відносно 

непроникні з’єднання, які можуть відкриватися лише з метою проходження 

макрофагів і нейтрофілів під час запалення [47, 49, 183]. 

        Власна оболонка звивистих сім’яних трубочок [134, 135, 160] складається з 

базальної мембрани сперматогенного епітелію і 5-7 шарів клітин, які 

розміщуються на ній [52, 53]. Базальна мембрана представлена гомогенною 

речовиною з сіткою колагенових волокон. Внутрішні 3-4 клітинні шари 

утворені міофібробластами (міоїдними клітинами). Зовнішні шари клітин 

представлені фібробластами, тому вони вважаються частиною інтерстицію [58]. 

        У міоїдних клітинах органели розсіяні по всій цитоплазмі, під 

плазмолемою знаходиться багато піноцитозних пухирців [198]. Ядра 

веретеноподібні з різною кількістю хроматину, конденсованого біля 

нуклеолеми. Цитоплазма міоїдних клітин містить тонкі скоротливі актинові 

філаменти, розташовані поздовжньо і циркулярно, а також інші білки 

цитоскелету [49, 53, 150]. Підтримувальні епітеліоцити мають неправильну 
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конічну форму, велике ядро з інвагінаціями, розташоване в базальній частині 

цитоплазми. Цитоплазма багата на електроннощільні краплі ліпідів, зерна 

глікогену. Комплекс Гольджі розвинутий у них слабо, елементи гладкої 

ендоплазматичної сітки виражені добре. Мітохондрії дрібні, круглої чи 

овальної форми, зі щільним матриксом. З’єднання між підтримувальними 

епітеліоцитами і сперматогоніями значно сильніші, ніж між підтримувальними 

епітеліоцитами і сперматоцитами або сперматидами [53, 176, 181, 213]. 

        Інтерстиційні ендокриноцити (ІЕ) мають добре розвинену гладку 

ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі, багаточисельні мітохондрії зі 

світлим матриксом і ламелярними кристами [60]. В їхній цитоплазмі міститься 

значна кількість ліпідних включень.  

        Залишилися малодослідженими особливості гемодинаміки в яєчку та 

характер розподілу кровоносних судин в оболонках яєчка. 

        Сучасне ультразвукове дослідження (УЗД) стає невід’ємним методом для 

швидкої діагностики і є найбільш доступним методом виявлення патології в 

інших органах [79, 96, 108, 152, 216]. Завдяки новим високоінформативним 

ультразвуковим установкам, що використовуються в сучасних комп’ютерних 

технологіях, стало можливим отримання більш точної інформації про 

патологічні зміни в органах калитки, ніж при магнітно-резонансній томографії. 

За допомогою допплерівських методик дослідження, таких як енергетичне 

кольорове картування, тривимірна і панорамна реконструкція судин, можлива 

оцінка судинної реакції в зоні знайдених змін, і відповідно, проведення 

моніторингу лікування [92, 103, 171, 227]. Все це обґрунтовує підвищену 

зацікавленість ультразвуковими методами дослідження, як спеціалістами з 

променевої діагностики, так і урологами та гінекологами. 

        За даними ехографії, зрілі яєчка в здорових осіб мають гладку округлу 

поверхню, повністю однорідну дрібнозернисту структуру середнього ступеня 

ехощільності [23, 74]. Із моменту статевої зрілості достатньо чітко 

візуалізується середостіння яєчка, як високоехогенна лінія в сагітальній 
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площині [94]. Поява цієї структури на екрані розглядається як один з орієнтирів 

на те, що яєчка розміщені паралельно відносно датчика. 

        Згідно з даними літератури, судинний малюнок яєчок добре візуалізується 

[94, 108, 216, 227]. Завжди слід порівнювати одноіменні артерії хворого і 

здорового органа, тобто порівнюються хвилі капсулярних артерій на одній 

стороні з формою хвиль кровотоку на протилежній стороні, але одноіменних 

судин [165, 216, 227]. Допплерівське дослідження тестикулярного кровотоку 

має в основі якісний характер, тобто візуалізується судинний малюнок у 

тканині яєчка і в судинах сім’яного канатика [94, 96, 108]. Диференціація 

артерій і вен можлива тільки в режимі імпульсно-хвильової допплерографії. У 

50 % випадків здорових пацієнтів можна побачити великі парні судини 

(артерія/вена), які прямують косо від середостіння до капсули, ці 

трансмедіастинальні судини можуть візуалізуватися в режимі сірої шкали і не 

повинні сприйматися за патологію [154, 170]. 

 

        1.2.  Особливості будови і кровопостачання над’яєчка чоловіків в 

нормі 

        Ще одним не менш важливим органом репродуктивної системи чоловіків є 

над’яєчко. Воно, як правило, прилягає до верхньо-задньо-зовнішньої поверхні 

яєчка. Але в 5 % випадків може бути аномальне його розташування [18]. 

        Анатомічно і за гістологічною будовою над’яєчко умовно поділяють на 

головку, тіло і хвіст. Довжина над’яєчка 5,0-8,0 см, товщина – 0,8-1,0 см із 

потовщеннями в ділянці головки [3, 4, 18]. Над’яєчко починається від сітки 

яєчка, розташованої в середостінні яєчка. Кожен виносний каналець по мірі 

віддалення від яєчка все більше покручується і оточений сполучною тканиною, 

формує часточку над’яєчка. Канальці, що виходять з основи кожної часточки 

головки, з’єднуються в протоку над’яєчка. Ця протока, звиваючись, утворює 

тіло над’яєчка і в його хвостовій частині переходить у пряму сім’явиносну 

протоку. Довжина протоки над’яєчка 6,0-7,0 мм і товщина 0,4-0,5 мм. Між 

петлями протоки, назовні від м’язових шарів, розміщені прошарки сполучної 
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тканини з густою сіткою кровоносних та лімфатичних судин. Близько ⅔ частин 

головки над’яєчка утворено виносними канальцями. Нижньо- латеральна ⅓ 

частина головки утворена протокою над’яєчка. Головка над’яєчка займає 

приблизно ¼ його довжини [18, 47, 48]. 

        Виносні канальці над’яєчка – це з’єднувальна ланка між яєчком і 

над’яєчком, вони відіграють важливу роль у розвитку запліднюючої здатності 

сперматозоїдів. На поперечних зрізах протока над’яєчка має округлу форму, її 

стінка складається з 3 шарів: адвентиційного, м’язового і епітеліального. 

Епітелій протоки над’яєчка складається з 2 шарів клітин [3, 4, 47]. Базальний – 

утворений меншими клітинами округлої або полігональної форми з великим 

круглим ядром. Шар епітелію, обернений до просвіту, формують високі 

призматичні епітеліоцити, що несуть на поверхні стереоцилії. Ядра 

епітеліоцитів видовжені, розміщуються на різній висоті, хроматин розміщений 

нерівномірно, цитоплазма зерниста і пронизана ендоплазматичною сіткою, в 

якій добре розвинутий апарат Гольджі і наявні численні везикули [48, 49, 53]. 

         Епітелій над’яєчка містить кілька типів клітин – вузькі світлі, облямовані і 

базальні. Базальні клітини виробляють простагландини і регулюють 

надходження води і поживних речовин [129, 164, 212]. 

        Ззовні від базальної мембрани протоки над’яєчка циркулярно розміщені 

кілька шарів міоїдних клітин, вони формують скоротливу стінку протоки 

над’яєчка. Рух сперми через протоку над’яєчка забезпечується скороченням 

м’язової оболонки, переміщення сперми відбувається в напрямі від головки до 

хвоста. Сперматозоїди накопичуються в його хвостовій частині, де 

затримуються до моменту еякуляції [3, 4, 146]. 

        Адвентиційна оболонка над’яєчка складається з волокнистої сполучної 

тканини. Між поперечними перерізами протоки над’яєчка розміщені волокна 

пухкої сполучної  тканини, кровоносні судини [47, 48]. 

        Над’яєчко бере участь у контролі якості сперми. Він здійснюється шляхом 

фагоцитування дефектних сперматозоїдів сперміофагами. Це підтверджує 

навіть той факт, що в спермі над’яєчка кількість сперматозоїдів із 
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хромосомними дефектами (анеуплоїдія) нижча, ніж в сперматозоїдів з яєчка, а в 

еякуляті – нижча, ніж у над’яєчку [212]. Епітелій над’яєчка здійснює процеси 

секреції і абсорбції рідини. Секрет має вигляд гомогенних крапель, які 

складаються з ліпопротеїдів. Протеїни, що взаємодіють із поверхнею 

сперматозоїда, асоційовані в екзосоми, які містять багато сфінгомієліну, 

холестеролу і фосфоліпідів. Така їхня асоціація сприяє взаємодії з поверхнею 

цитолеми сперматозоїда. Але така взаємодія потребує певного рівня 

температури і рН  [53]. 

        Яєчко і над’яєчко мають анатомічно спільне кровопостачання – артерія 

над’яєчка відходить під гострим кутом від яєчкової артерії, найчастіше в межах 

сім’яного канатика. Ця артерія підходить до задньо-медіального краю 

над’яєчка, проходить через його капсулу і далі прямує вздовж його медіального 

краю [4]. Артерія над’яєчка має прямий або злегка звивистий хід і від неї 

відгалужується артерія головки над’яєчка, діаметром 0,4 мм, що є найбільшою 

її гілкою. Цей тип кровопостачання спостерігається в 80% випадків. В інших 

випадках артерія над’яєчка відходить від артерії сім’явиносної протоки, при 

цьому головка над’яєчка кровопостачається за рахунок судин верхнього полюса 

яєчка, іноді артерія головки над’яєчка відходить безпосередньо від яєчкової 

артерії [3, 11, 13, 18]. У верхній зв’язці над’яєчка артерія головки утворює 

анастомоз з яєчковою артерією. Сама ж артерія над’яєчка супроводжує тіло і 

хвіст над’яєчка вздовж медіального краю і галузиться на всьому протязі на 

дрібніші гілки, діаметром 0,15-0,3 мм, які анастомозують між собою, з 

артеріями сім’явиносної протоки і оболонок яєчка [47, 150, 153, 179, 180]. 

        Мікроциркуляторне русло над’яєчка має свої особливості будови, залежно 

від його розміщення [18, 61]. Можна виділити 2 основних його типи: 

мікроциркуляторне русло виносних трубочок і протоки над’яєчка. Від артеріол, 

що беруть початок від гілок артерії головки над’яєчка під прямим кутом 

відходять передкапілярні артеріоли, які дихотомічно поділяються на ще 

дрібніші, спрямовані вздовж канальця і які утворюють досить щільну сітку. 

Джерелом мікроциркуляторного русла протоки тіла і хвоста над’яєчка є 
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крайова артерія над’яєчка. Артеріоли і передкапілярні артеріоли навколо 

протоки над’яєчка формують перитубулярну судинну сітку. Формування 

закапілярних венул та венул відбувається шляхом злиття капілярів [3, 4, 223]. 

        Венозне русло над’яєчка утворене венами, котрі супроводжують артерії 

над’яєчка та венами паренхіми над’яєчка. Із сітки мікроциркуляторного русла 

беруть початок паренхімні вени головки, тіла і хвоста над’яєчка, із діаметром 

просвіту 1,1- 1,3 мм, які найчастіше є притоками яєчкових вен, що утворюють 

лозоподібне сплетення [10, 18, 145]. 

        Над’яєчко, як і його зміни, краще визначається при поздовжньому 

скануванні. Над’яєчко розміщене по задньому краю яєчка і має булавоподібну 

форму [47, 48, 164]. У ньому виділяють головку, тіло і хвіст, однак чітких 

анатомічних границь ці частини не мають. Ультразвукова диференціація 

над’яєчка від яєчка полегшується випуклою поверхнею зі щільної білкової 

оболонки. 

        У нормі яєчко і над’яєчко оточені білковою, а потім серозною оболонками. 

Інколи при застосуванні додаткових режимів і підвищенні частоти сканування 

вдається візуалізувати дві гіперехогенні лінії на поверхні яєчка: білкову 

оболонку та вісцеральний листок піхвової оболонки [23, 74]. Фізіологічний 

об’єм рідини (1-2 мм) у калитці виглядає як тоненька ехонегативна скоба 

шириною 1-3 мм в ділянці верхнього полюса яєчка. Власне калитка має вигляд 

ехонегативної структури з декількох шарів. Товщина покривної тканини 

складає 2-9 мм, але їхня візуалізація залежить від вибору трансдюсера і від 

ступеня тиску на тканину. У випадку асиметричного ураження всі дослідження 

необхідно починати зі здорової сторони. Сім’яний канатик являє собою 

ехогенний тяж із численними кістозними порожнинами діаметром не більше 1-

2 мм, у зв’язку з чим можуть виникнути труднощі в диференціальній 

діагностиці [23, 74, 91, 165, 204]. 

        За даними імпульсно-хвильової допплерографії, кровоток в яєчках та 

над’яєчках є низько резистентним із позитивною діастолічною складовою. 

Високо резистентний кровоток визначається в артеріях, що не належать яєчкам, 
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а належать до кремастерної системи. У деяких випадках дані артерії можна 

візуалізувати по ходу сім’яних канатиків [91, 165, 170, 222]. Важливо 

диференціювати позаяєчкові судинні сигнали від яєчкових судин. Значення 

пікових систолічних швидкостей кровотоку в яєчкових артеріях знаходяться в 

межах від 4 до 19 см/с (у середньому – 9,7 см/с), кінцевий діастолічний – від 1,6 

до 6,9 см/с (у середньому – 3,6 см/с). Кількісна оцінка кровотоку здійснюється 

при візуалізації достатньої протяжності артеріального сегмента при кольоровій 

допплерографії з обов’язковою корекцією допплерівського кута [204, 203]. 

Коли корекція допплерівського кута неможлива, оцінюються кількісні 

спектральні допплерографічні ознаки. 

        Кровоток у головці над’яєчка не визначається в частини дорослих 

чоловіків і в більшості дітей. У чоловіків репродуктивного віку кровоток ліпше 

визначається у хвості над’яєчка, ніж у його головці, але не завжди 

візуалізується в дітей [74, 93, 96]. У здорових чоловіків пікові систолічні 

швидкості в головці над’яєчка дещо нижчі, ніж у сім’яних канатиках, яєчках чи 

в хвості над’яєчка, але при вираженому епідидиміті швидкість кровотоку в 

судинах головки над’яєчка може перевищувати швидкість у судинах яєчок 

[108, 130]. 

        Залишились суперечливими дані літератури щодо особливостей 

гемомікроциркуляторного русла над’яєчка. 

 

        1.3. Структурні зміни в яєчку в умовах пахвинної грижі та після 

герніопластики 

        Серед гриж черевної стінки пахвинні грижі складають від 75 до 80 % [35]. 

Нерідко вони спостерігаються в осіб найбільш активного репродуктивного 

періоду (чоловіків віком 22-35 років).  

        Пахвинні грижі за походженням поділяють на вроджені й набуті. За 

анатомічним розміщенням пахвинні грижі бувають косі, прямі й комбіновані. 

Косі пахвинні грижі виходять через глибоке пахвинне кільце пахвинного 

каналу (бічну пахвинну ямку), грижовий мішок супроводжує елементи 
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сім’яного канатика. Коса пахвинна грижа в разі тривалого носіння стає 

пахвиннокалитковою. Прямі пахвинні грижі виходять через медіальну 

пахвинну ямку за межами сім’яного канатика і не опускаються в калитку [34, 

62, 73]. 

        Грижектомія є однією з найрозповсюдженіших операцій завдяки 

можливості використання місцевої анестезії, простоти техніки операції, 

нетривалого післяопераційного періоду. Але незважаючи на детальне вивчення 

анатомії і фізіології пахвинного каналу, етіології, патогенезу і лікування 

пахвинних гриж, проблема покращення віддалених результатів залишається 

актуальною [62, 82]. 

        Тільки незначна частина праць присвячена вивченню впливу грижектомії 

на гермінативну функцію яєчок [101, 102]. 

        Окрім виникнення рецидиву, видалення грижі може супроводжуватися 

іншими ускладненнями, зокрема порушенням кровопостачання в яєчку, що 

зумовлено тим, що більшість методик операцій пов’язані з сім’яним канатиком 

і рубцеві зрощення ведуть до зниження кровотоку по канатиковим венам і 

артеріям [32, 117]. 

        Відомо, що одним із факторів, які впливають на сперматогенез, є сама 

пахвинна грижа [111]. Серед причин, які викликають порушення функції яєчка 

при пахвинній грижі, слід виділити наступні:  

1) хронічна гіпоксія яєчка внаслідок стиснення вмістом грижового мішка 

артерій і вен сім’яного канатика; 

2) зміна температури в яєчку через виникнення венозного стазу; 

3) виникнення супутньої водянки оболонок яєчка, як наслідок стиснення яєчка 

вмістом грижового мішка. 

        Хронічна ішемія яєчка, що виникає при пахвинній грижі, має різний 

ступінь вираження залежно від терміну існування грижі, її форми, порушення 

структури і функції яєчка. Вона призводить до виникнення тестикулярної 

форми чоловічого безпліддя, тому що епітеліосперматогенний шар чутливий до 

циркуляторної гіпоксії. Порушення постачання крові до органу швидко 
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призводить до перебудови його термінального судинного русла з різким 

зниженням судинно- тканинної проникності і деструкції сперматогенних клітин 

[17, 73, 104, 115]. 

        Іншим фактором, що негативно впливає на функцію яєчка при грижі, є 

зміна температури калитки і як наслідок – порушення терморегуляції самого 

яєчка. Анатомічна будова судинної системи яєчка сприяє збереженню в ньому 

постійної температури і стабільності сперматогенезу [8,51]. Сперматогенез 

нормально відбувається при температурі на 2-3°С нижче температури тіла. При 

порушенні венозного відтоку внаслідок депонування крові у венах сплетення 

виникає підвищення температури самого яєчка, що негативно впливає на 

сперматогенез [146, 139]. 

        Хронічна гіпоксія яєчка після оперативного лікування супроводжується 

зниженням стероїдогенезу в яєчку. Результати визначення рівня гормонів 

свідчать про достовірне зменшення вмісту тестостерону в сироватці крові 

хворих, що перенесли традиційне грижесічення. Після операції знижується 

зовнішньосекреторна функція яєчка [139]. 

        Таким чином, гістоструктурні та електронномікроскопічні зміни в яєчку 

потребують комплексного підходу для їхньої оцінки з врахуванням 

гемодинаміки та характеристики спермограм в цих умовах. 

 

        1.4. Морфо-функціональна характеристика паренхіми і кровоносного 

русла передміхурової залози в нормі та при хронічній гіпоксії яєчка 

        Передміхурова залоза в чоловіків розташована в порожнині тазу, під 

сечовим міхуром. У ній розрізняють праву та ліву частки, між якими 

розміщений перешийок передміхурової залози або її середня частина. 

Передміхурова залоза має навколосечівникову залозисту зону, ближчу і дальшу 

частини. Кожна частка залози складається з нижньозадньої, нижньобічної, 

верхньоприсередньої та передньоприсередньої часточок [67, 97]. 

        Передміхурова залоза вкрита сполучнотканинною капсулою, яка 

складається зі сполучнотканинного, м’язового та судинного шарів. У 
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зовнішньому шарі капсули серед пухкої сполучної тканини розміщується 

велика кількість судин, переважно вен. 

        Кровопостачання передміхурової залози здійснюється з системи правої та 

лівої внутрішніх клубових артерій – гілками до передміхурової залози від 

нижньої міхурової артерії. Простата має добре розвинуте 

передміхуровозалозове венозне сплетення. Відтікає венозна кров, в основному, 

у міхурні вени, а потім у внутрішні клубові вени [97, 189]. 

       У передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку виділяють чотири зони: 

перехідну, центральну, периферійну, навколосечівникову, залозисту. Основним 

анатомічним орієнтиром при визначенні цих зон на гістологічних зрізах є 

передміхурова частина чоловічого сечівника [189]. Паренхіму залозистого 

компоненту передміхурової залози утворюють слизові трубчасті та альвеолярні 

залози. Їхні кінцеві відділи мають два типи епітеліоцитів: високі призматичні 

клітини – простатоцити, що виробляють слиз, і вставні основні епітеліоцити, 

розміщені між основами простатоцитів. Вважають, що основні епітеліоцити 

виконують ендокринну або паракринну функцію [97]. 

        Навколосечівникові слизові залози виділяють частину секрету 

передміхурової залози, їхня кількість не постійна. 

        Перехідна зона передміхурової залози розташована попереду від 

передміхурової частини сечівника і представлена м’язово-еластичною стромою. 

Периферійна зона розташована навколо передміхурової частини сечівника, 

вона займає біля 75 % маси передміхурової залози. Між цими зонами існують 

гістологічні відмінності. У периферійній та транзиторній зонах ацинуси і 

проточки залоз мають менший діаметр, контури рівні, заокруглені, із 

випинанням епітелію в просвіт. У центральній зоні ацинуси і проточки більших 

розмірів, тут переважає залозистий компонент, у периферійній зоні більше 

м’язово-еластичних елементів. У центральній зоні простатоцити залоз мають 

великі ядра і темну цитоплазму, а в периферійній зоні – малі ядра і світлішу 

цитоплазму [97, 138]. 
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        За даними літератури [6], при трансабдомінальному скануванні 

передміхурова залоза має форму трикутника чи заокругленого півмісяця. У 

чоловіків зрілого віку розміри передміхурової залози коливаються, її товщина 

(передньо-задній розмір) дорівнює 1,6 – 2,3 см, ширина (поперечний розмір) – 

2,3 – 4,7 см, довжина (верхньо-нижній розмір) – 2,4 – 4,1 см, а об’єм не повинен 

перевищувати 20 см³ [45, 73, 96, 154]. Разом із тим як гістоструктурні, так і 

ехометричні параметри передміхурової залози в умовах наявності в чоловіків 

косої пахвинної грижі, а тим більше, після пластики пахвинного каналу, 

залишились не дослідженими. 

      

        1.5. Вплив корекції кровотоку в яєчку на його структурно-

функціональну активність 

        Відомо, що розлади кровообігу в яєчку негативно впливають на його 

сперматогенну та ендокринну функції [51, 115, 159]. Ураховуючи цю обставину 

в арсеналі клініцистів, з’явились хірургічні прийоми, спрямовані на стимуляцію 

кровотоку до яєчка, які можна поділити на дві групи: 

1) операції з метою посилення артеріального кровотоку до яєчка; 

2) операції, спрямовані на корекцію крововідтоку від яєчка. 

        До першої групи втручань, що колись застосовувались, необхідно віднести 

десимпатизацію кровоносних судин, які беруть участь в кровопостачанні яєчка 

та оментотестопексію. До другої – резекцію вен сім’яного канатика. 

        Застосована в експерименті з ішемією яєчка оментотестопексія на 40-у 

добу привела до покращення показників еякуляту. Позитивний ефект дала 

операція оментотестопексії, застосована у чоловіків старечого віку. Основним 

недоліком цієї ідеї є те, що такого роду операції призводили до розвитку 

пахвинно-калиткової грижі і тому не мали перспективи для широкого 

застосування в клініці. 

        Серед анастомозів між артеріями яєчка найбільш важливими є анастомози 

між яєчковою артерією і артерією сім’явиносної протоки, а також між 

артеріями над’яєчка і сім’явиносної протоки. Вони мають значення у випадку 
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порушення прохідності яєчкової артерії після операцій на елементах сім’яного 

канатика. 

        У свій час із метою стимуляції кровотоку до яєчка проф. Ю.П. Мельманом 

(1971) запропонована операція виключення каудальної надчеревної артерії 

вище відходження від неї артерії м’яза-підіймача яєчка. Таке нескладне 

хірургічне втручання повинно посилити кровоток в артерію м’яза-підіймача 

яєчка та через анастомоз з яєчковою артерією – до яєчка. Виконана в 

експериментах на собаках перев’язка яєчкової артерії на фоні попередньої 

стимуляції кровотоку таким собакам призвела до атрофії яєчка тільки в 

половини піддослідних тварин. Застосування запропонованого способу 

стимуляції кровотоку до яєчка в клініці в чоловіків з розладами статевих 

функцій покращило показники еякуляту та простатичного соку, але в 19,7 % 

прооперованих хворих не було досягнуто позитивного ефекту  А.І. Лесін. На 

думку А.А. Артюхина [16], тільки одне покращення кровопостачання до яєчка 

не являється достатнім для лікування безпліддя. Автор вважає, що для 

покращення артеріального кровотоку до яєчка необхідні інфузії лікарських 

розчинів через басейн артерії м’яза-підіймача яєчка (регіональна 

ендоваскулярна лікувальна терапія). Даний спосіб лікування показаний для 

хворих, в яких причина безпліддя пов’язана з гострими і хронічними розладами 

кровотоку. Після такого лікування спостерігалася стимуляція сперматогенезу. 

        Відомі також консервативні методи лікування непліддя. Так, за даними 

В.А. Пастуховой [116], Є.А. Литвинця [97] та інших препарати з листя Гінкго 

білоба застосовують для терапії багатьох захворювань, причиною котрих є 

порушення кровообігу. Але вплив екстракту з листя Гінкго білоба на корекцію 

гемомікроциркуляції в яєчку і сперматогенез досліджений мало. 

        На основі відомостей розглянутих наукових праць можна зробити наступні 

висновки :  

- наведені дані літератури свідчать про актуальність дослідження перебудови 

кровоносного русла та гемодинаміки яєчка методами кольорової ангіографії 

при косій пахвинній грижі і після пластики пахвинного каналу; 
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- недостатньо досліджені в цих умовах кровоносні судини і паренхіма 

над’яєчка; 

- необхідні дослідження гемодинаміки і паренхіми передміхурової залози у 

чоловіків при наявності косої пахвинної грижі та після пластики пахвинного 

каналу; 

- залишається не вивченим питання про стан гемомікроциркуляторного русла 

оболонок яєчка при косій пахвинній грижі і після герніотомії; 

- необхідні дослідження сперматогенезу при затисканні кровоносних судин 

сім’яного канатика та його корекція. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

        2.1. Матеріали і методи дослідження 

        Матеріалом для проведення досліджень послужили архівні гістопрепарати 

яєчка, над’яєчка, їхні оболонки а також препарати передміхурової залози, 

забрані при автопсії чоловіків віком 22-35 років у централізованому 

патологоанатомічному відділенні Обласної клінічної лікарні згідно з угодою 

про співпрацю. Досліджено також колекцію ангіограм яєчок, над’яєчок у нормі, 

при косій пахвинній грижі, після пластики задньої стінки пахвинного каналу 

музею кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, ін’єкованих свинцевими 

білилами, та оболонок яєчка, ін’єкованих зависсю паризької синьої. 

        Комісією з питань біомедичної етики Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (протокол № 3 від 16.09.13 р.) порушень 

морально-етичних норм при проведенні науково-дослідної роботи не виявлено. 

        Досліджуваний матеріал розподілено на такі групи: 1) 51 препарат яєчка, 

над’яєчка та передміхурової залози, забраних в одних і тих же чоловіків віком 

22-35 років при автопсії (умовна норма), в анамнезі яких не було захворювань 

органів калитки; 2) 53 препарати яєчка, над’яєчка та передміхурової залози, 

забраних в одних і тих же чоловіків віком 22-35 років, в анамнезі яких було 

виявлено косу пахвинну грижу тривалістю до 3 років; 3) 50 препаратів яєчка, 

над’яєчка, передміхурової залози, забраних у одних і тих же чоловіків віком 22-

35 років через 3 роки після герніопластики задньої стінки пахвинного каналу 

(табл. 2.1). Досліджено, в тому числі, 18 біоптатів яєчка при косій пахвинній 

грижі та після пластики задньої стінки пахвинного каналу, забраних в 

урологічному відділенні лікарні з метою діагностики чоловічого непліддя. 

Окрім цього у клініко-діагностичному центрі в 52 чоловіків віком 22-35 років в 

нормі, при косій пахвинній грижі та після герніопластики  провели дослідження 
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архівних кольорових ультразвукових ангіоехограм яєчка і передміхурової 

залози. 

        У клініко-діагностичній лабораторії «Пріма-мед» дослідили архівні 

спермограми 36 чоловіків у нормі, при косій пахвинній грижі та після 

герніопластики, а також вміст тестостерону у крові. 

                                                                             

                                                                                                                     Таблиця 2.1 

Розподіл досліджуваних ангіограм, ехограм і препаратів яєчка, над’яєчка, 

їхніх оболонок та передміхурової залози чоловіків віком 22-35 років при 

косій пахвинній грижі та після герніопластики 

 

 

 

Досліджувані 

групи 

 

 

Кількість 

випадків 

Предмет дослідження ( кількість випадків ) 

Артерії 

і вени 

яєчка 

УЗД 

яєчка, 

передмі-

хурової 

залози 

Гемомікро- 

циркуля- 

торне 

русло 

Гісто- і 

ультра- 

структура 

яєчка, 

над’яєчка, 

передмі- 

хурової 

залози 

Контроль 

(22-35 років) 

51 9 18 7 17 

Коса пахвинна 

грижа 

53 9 17 6 21 

Герніопластика 50 9 17 5 19 

Усього : 154 27 52 18 57 

 

 

        Було застосовані наступні методи дослідження: 1) роздільна ін’єкція 

артерій, вен і судин гемомікроциркуляторного русла з наступною 

ангіорентгенографією; 2) гістологічне дослідження структур паренхіми яєчка, 



 30 

над’яєчка і передміхурової залози; 3) їхній морфометричний аналіз; 

4)електронномікроскопічні дослідження структур яєчка; 5) лабораторні 

дослідження еякуляту; 6) імуноферментне дослідження рівня тестостерону; 

7)кольорова ультразвукова ангіографія; 8) статистичний аналіз. 

        Експериментальну частину роботи виконали на 30 статевозрілих 

лабораторних щурах-самцях лінії Вістар масою 180-200 г. Тварини були 

розподілені на 3 групи порівну. Яєчка щурів першої групи було використано в 

якості контролю. У тварин другої групи моделювали циркуляторну гіпоксію 

яєчка шляхом затискання його кровоносних судин [39] м’яким кишковим 

затискачем на 15 хв. Тваринам третьої групи, в яких мало місце затискання 

кровоносних судин яєчка, дошлунково вводили екстракт з листя Гінкго білоба з 

розрахунку 0,5 мг/кг маси тіла 1 раз на добу протягом 7 і 30 діб. 

 

        2.2. Роздільна ін’єкція артерій, вен і судин мікроциркуляторного 

русла. Ангіорентгенографія, фотометричне дослідження щільності судин 

        Для ін’єкції артерій та вен яєчка і над’яєчка було використано 

рентгеноконтрастну речовину – завись тонкотертих свинцевих білил у рівних 

частинах ефіру і хлороформу. Ін’єкцію артерій та вен було проведено окремо, 

безпосередньо через яєчкову артерію і вену, після чого виконано 

ангіорентгенографію на рентгенапараті ОПЕРА G (GENERAL MEDICAL 

MERATE, Італія № АМ13876К10). Щільність судин на ангіограмах визначали 

фотометричним методом в Lх із використанням люксметра Ю – 116 (ПО 

«Вибратор» – Росія). 

        Судини мікроциркуляторного русла яєчка, над’яєчка та їхніх оболонок 

були заповнені зависсю паризької синьої. Зрізи з целоїдинових блоків різної 

товщини (від 10 мкм) просвітлювали в метиленовому ефірі саліцилової 

кислоти. Судини мікроциркуляторного русла в зрізах вивчали під бінокулярним 

мікроскопом МБИ – 3 («ЛОМО микросистемы» – Росія). 
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        2.3. Гістологічні дослідження структурних компонентів яєчка, 

над’яєчка і передміхурової залози та їхній морфометричний аналіз 

        Гістологічні та електронномікроскопічні дослідження яєчка, над’яєчка і 

передміхурової залози проводили за загально прийнятими методами. 

Мікропрепарати яєчка, над’яєчка і передміхурової залози, забарвлені 

гематоксиліном і еозином, піддавали гістологічному і морфометричному 

аналізу. 

        У мікропрепаратах яєчка і над’яєчка під мікроскопом оцінювали стан 

власної оболонки звивистих сім’яних трубочок, підтримувальних епітеліоцитів, 

клітин сперматогенного епітелію, інтерстиційних ендокриноцитів, епітелію 

виносних канальців, стінки кровоносних судин.  

        У кожній із виділених груп визначали: 1) діаметр звивистих сім’яних 

трубочок яєчка та їхню кількість на 1 мм²; 2) товщину власної оболонки 

звивистих сім’яних трубочок яєчка (мкм); 3) ступінь пошкодження клітин 

сперматогенного епітелію в звивистих сім’яних трубочках яєчка; 4) кількість 

клітин сперматогенного епітелію, які виявляються в звивистих сім’яних 

трубочках на третій стадії циклу сперматогенного епітелію (у тварин – на VII 

стадії циклу): сперматогоній, сперматоцитів, сперматид; 5) об’єм ядер 

інтерстиційних ендокриноцитів (мкм³); 6) діаметр виносних канальців 

над’яєчка (мкм); 7) висоту епітелію виносних канальців над’яєчка (мкм); 

8)товщину стінки і діаметр просвіту кровоносних судин (мкм). 

        Підрахунки і вимірювання проводили за допомогою мікроскопа «Біолам» 

при збільшенні ×400 або ×900. Рух препаратоводія виконували таким чином, 

щоб уникнути дворазового потрапляння в поле зору одних і тих же об’єктів. 

Вимірювання проводили з допомогою гвинтового окуляр – мікрометра АМ – 2 

(МОФ –1– 15). 

        Для визначення діаметрів звивистих сім’яних трубочок та виносних 

канальців над’яєчка вимірювали відстань між двома діаметрально 

протилежними точками, що лежать на межі між внутрішньою пластиною 

базальної мембрани і клітинами сперматогенного епітелію (епітелієм виносних 
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канальців). Кількість звивистих сім’яних трубочок на 1 мм² препарата 

визначали за допомогою вмонтованої в окуляр сітки. Висоту епітелію виносних 

канальців над’яєчка визначали, вимірюючи відстань від точки, що лежить на 

межі між основною перетинкою і епітелієм канальців над’яєчка, до точки, що 

лежить на межі між епітеліальними клітинами і просвітом канальців по прямій 

лінії, перпендикулярній до основної перетинки. Товщину власної оболонки 

сім’яних трубочок визначали шляхом вимірювання найкоротшої відстані між 

точками, розташованими на її зовнішній і внутрішній поверхні. 

        Для оцінки функціональної активності ІЕ визначали об’єм їхніх ядер при 

імерсійному об’єктиві і збільшенні ×900. У кожному яєчку вимірювали 2 

діаметри (мінімальний і максимальний) 50 ядер ІЕ. Об’єм ядер розраховували 

за допомогою формули  еліпса: V = П/6 × LB², де V – об’єм ядра, L– 

максимальний діаметр, B– мінімальний діаметр. 

        Отримані значення об’єму виражали в мкм³. Калібрувальною шкалою для 

мікрометра служив тестовий зразок «МИРА» (ГК 7. 216.028 – 01, виробництво 

НДІ – «Квант»). 

        Гістометричне дослідження тканин передміхурової залози проведено 

морфометричним методом на гістологічних зрізах, забарвлених гематоксиліном 

і еозином [122]. За допомогою періодичної морфометричної сітки визначали 

відносні площі залозистого та м’язово-еластичного компонентів, а також 

висоту клітин залозистого епітелію. 

        Мікрофотографії отримані на мікроскопі Люмам Р–8 за допомогою 

мікрофотонасадки МФН – 10, перехідного оптичного пристрою Opten 257010 

(«Qioptiq» США) та цифрової камери Nikon Coolpix – 5400 («Nikon Corporation» 

- Японія). 

 

        2.4. Визначення ступеня пошкодження звивистих сім’яних трубочок  

        У поперечних зрізах 100 звивистих сім’яних трубочок визначали ступінь 

їхнього пошкодження. Критерієм для визначення ступеня пошкодження клітин 

сперматогенного епітелію служила гістологічна картина звивистих сім’яних 
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трубочок, котра могла бути віднесена до одного з чотирьох типів: 1) коли в 

трубочці наявний шар сперматогенного епітелію, в якому містяться 

сперматогонії; 2) сперматоцити першого порядку; 3) сперматоцити другого 

порядку; 4) сперматиди і сперматозоїди. Якщо в сім’яних трубочках наявні всі 

чотири шари сперматогенного епітелію, то трубочка має 4 бали, якщо наявні 

перші три шари – то 3 бали, якщо 2 – то 2 бали, якщо 1 шар – 1 бал. Потім 

підсумовували кількість шарів у кожній трубочці і ділили на 100. Так 

обчислювали індекс сперматогенезу [106]. Також підраховували кількість 

статевих клітин на VII стадії їхнього розвитку. 

 

        2.5. Ультразвукове дослідження та кольорова ультразвукова 

ангіографія яєчка і передміхурової залози 

        Ультразвукове дослідження та кольорову ультразвукову ангіографію яєчка 

і передміхурової залози проводили на апараті SIEMENS SONOLINE G 60 S 

(«Siemens AW» – Німеччина) із датчиком 5-10 МГц. Усі морфологічні 

параметри реєстрували на сонограмах. 

        У режимі сірої шкали визначали лінійні розміри яєчка: довжину, ширину, 

товщину (у мм), об’єм (у см³) та масу (у г). Фіксували наявність і локалізацію 

фокальних змін ехоструктури. Виявлені в режимі сірої шкали зміни в органах 

калитки класифікували як гіпоехогенні, ізогенні ділянки або ділянки зміненої 

ехогенності. Об’єм яєчок вираховували методом визначення формули еліпса 

(функція входить у програму ультразвукового сканера), а їхню масу – за 

формулою: m=V×1,05, де V – об’єм органа в см³, 1,05 – коефіцієнт. 

        У передміхуровій залозі визначали ширину, довжину, товщину, а також її 

об’єм і масу. 

        У режимі кольорового допплерівського картування, а також в імпульсно-

хвильовому режимі оцінювали характер судинного малюнка, хід судин, їхній 

діаметр, кількість судин у симетричних ділянках яєчка з наступним графічним 

зображенням спектру допплерівського зсуву частот у вибраній судині. 

Якісними показниками гемодинаміки в яєчку і передміхуровій залозі були : 1) 
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пікова швидкість – ПШ (см/с), 2) діастолічна швидкість ДШ кровотоку (см/с), 

3) пульсаційний індекс – ПІ (ум.од.), 4) індекс резистентності – ІР (ум.од.), 6) 

об’ємний кровоток ОК (л/хв). 

 

        2.6. Електронномікроскопічне дослідження тканин яєчка 

        Матеріалом для проведення досліджень стали біоптати яєчка чоловіків 22-

35 років в нормі, при наявності в них косої пахвинної грижі та після пластики 

задньої стінки пахвинного каналу. Шматочки тканин яєчка розміром 

1,0×1,0×1,0 мм залишали на 1 годину при температурі +4˚С в 2 % розчині 

глутаральдегіду на фосфатному буфері при рН – 7,4, промивали в тому ж 

буфері і фіксували в одновідсотковому розчині чотириокису осмію на 

фосфатному буфері з рН – 7,4. Після фіксації матеріал знову промивали в 0,1 М 

фосфатному буфері з рН – 7,4, і зневоднювали по 10 хв із триразовою зміною в 

спиртах зростаючої міцності (30˚, 50˚, 70˚, 96˚, 100˚). На етапі зневоднювання в 

70˚ спирті шматочки тканини контрастували в 2-% розчині уранілацетату, 

приготованому на 70˚ спирті при температурі +4˚С протягом 16-18 годин. Після 

дегідратації тканини послідовно просочували в трьох змінах суміші епону і 

аралдиту (по 1 годині в кожній). Полімеризацію смол проводили в термостаті 

при температурі 56˚С протягом доби. 

        Отримані на ультрамікротомі «Tesla BS – 490A» ультратонкі зрізи 

контрастували на сіточках зі свинцю і вивчали в електронному мікроскопі ПЕМ 

– 125К («Selmi – Україна») із наступним фотографуванням при збільшеннях від 

4000 до 16000 разів. 

 

        2.7. Лабораторні дослідження еякуляту чоловіків 

        Нами досліджено також архівні спермограми 36 чоловіків віком 22-35 

років, які звернулися з приводу неплідного шлюбу в урологічне відділення 

обласної клінічної лікарні. В 11 чоловіків відхилень із боку морфологічних і 

функціональних параметрів спермограм не виявлено, вони послужили 

контролем. Вивчено також 15 спермограм, які належали чоловікам із наявністю 
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в них косої пахвинної грижі, та 10 спермограм чоловіків, що перенесли 

пластику пахвинного каналу за способом Бассіні. 

        Об’єм отриманого еякуляту вимірювали відразу після його розрідження 

або через 1 годину після еякуляції в доставленому градуйованому контейнері (у 

нормі він становить від 2 до 6 мл). Опис кольору та запаху проводився відразу 

після його розрідження або через годину після еякуляції. Реакція рН 

визначалася через стандартний для всіх досліджень проміжок часу (1 година 

після еякуляції). Для визначення рН сперми використовувався індикаторний 

папір із межами визначення рН від 6-10 одиниць. Смужка індикаторного паперу 

змочувалася в спермі та порівнювалась із еталонною шкалою. 

        Мікроскопічне дослідження еякуляту. Мікроскопічне дослідження 

еякуляту проводили в два етапи, згідно рекомендації ВООЗ (2010 р.). На 

першому етапі оцінювали концентрацію, рухливість, агрегацію і аглютинацію 

сперматозоїдів, а також наявність інших клітинних елементів та проводився 

підрахунок кількості сперматозоїдів, лейкоцитів і клітин сперматогенезу в 

камері Горяєва. Рухливість сперматозоїдів оцінювали, згідно рекомендацій 

ВООЗ (2010 р.), яка пропонує визначати сперматозоїди з прогресивним рухом, 

непрогресивним рухом і нерухомі. Дослідження проводилося на нефарбованих 

нативних препаратах з використанням світлової мікроскопії. На другому етапі 

проводили морфологічну класифікацію сперматозоїдів та оцінювали забарвлені 

еозином препарати на життєздатність сперматозоїдів із використанням 

світлової мікроскопії. Отримані результати порівнювалися з нормативами, 

рекомендованими ВООЗ (2010 р.). 

        Метод приготування та оцінки нативного препарату. На предметне скло, 

заздалегідь підігріте до температури зберігання еякуляту, напівавтоматичною 

піпеткою з наконечником разового використання наносили краплю ретельно 

розмішаного еякуляту об’ємом 10 мкл та прикривали покривним скельцем 

(22×22). Нативний препарат переглядали на малому збільшенні за допомогою 

бінокуляру ×7 та об’єктивів ×10 або ×20 зі спущеним конденсором або при 

піднятому конденсорі і закритій діафрагмі. 
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        Оцінку рухливості сперматозоїдів (кінезисграма) проводили за допомогою 

бінокуляру ×7 та об’єктиву ×40; підраховували 100 сперматозоїдів, 

відступаючи від краю покривного скла більш, ніж на 5 мм. Для підрахунку 

концентрації сперматозоїдів у заздалегідь розведених зразках еякуляту 

використовували камеру Горяєва. 

        Для знерухомлення сперматозоїдів і розведення сперми використовували 

5% NaCl. Якщо сперма багата на сперматозоїди, то її розводили в 10 разів 

(коефіцієнт розведення – 10:20 мл сперми + 0,18 мл 5 % NaCl). Якщо кількість 

сперматозоїдів у досліджуваному еякуляті була різко знижена, їхня рухливість 

збережена, в 1 мл еякуляту вносили 1 краплю 5 % NaCl (коефіцієнт розведення 

- 1). Для взяття точного об’єму матеріалу використовували «позитивно-

перемішуючі» піпетки зі змінними одноразовими наконечниками (PDP-lab-

systems). 

        Згідно рекомендацій ВООЗ (2010 р.), підрахунок проводився в двох 

камерах і результат визначався як середнє від двох визначень. У камері Горяєва 

підраховували сперматозоїди в 5 великих квадратах по діагоналі камери. 

Рахували тільки ті сперматозоїди, головки яких лежать усередині квадратів. 

        Розрахунок концентрації проводили за формулою :  

деКРА
КРА

Х ,50000
5

1000250



  

А – кількість сперматозоїдів у 5 квадратах, 

250-1/250 – об’єм одного великого квадрата в камері Горяєва, 

КР – коефіцієнт розведення, 

1000 – 1000 мкл в 1 мл еякуляту, 

5 – кількість квадратів, в яких підраховано сперматозоїди. 

         Загальну кількість сперматозоїдів в еякуляті розраховували, множачи 

кількість сперматозоїдів в 1 мл еякуляту на об’єм еякуляту. 

        Дослідження морфологічних особливостей сперматогенезу (зміни форми 

головки, зв’язуючої, проміжної та основної частини джгутика) проводили за 
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класифікацією патологічних форм сперматозоїдів (ВООЗ, 2010) та 

доопрацьованої І.С. Чорнокульським та ін. [106]. 

        Як для оцінки морфологічних показників, так і для підрахунку відсотку 

живих форм фарбований препарат переглядався на великому збільшенні за 

допомогою бінокуляру ×10 та імерсійного об’єктиву ×100. Оцінювали 

щонайменше 100 сперматозоїдів із кожного препарату, із метою досягнення 

прийнятно низького значення помилки вибірки. Значення життєздатності та 

морфології сперматозоїдів записували в бланк аналізу у відсотках. 

         Оцінку життєздатності сперматозоїдів проводили наступним чином: після 

розрідження сперму перемішували піпеткою, далі на предметне скло поміщали 

краплю нерозведеного еякуляту. На препарат наносили 1% водний розчин 

еозину. Кращим методом забарвлення вважається за Блумом. На предметне 

скло поруч з краплею сперми поміщали вдвічі більшу краплю 5% розчину 

еозину і краплю 10% водного розчину нігрозину, удвічі більшу, ніж крапля 

еозину. Спочатку еякулят змішували із краплею еозину, вичікували кілька 

секунд. Далі препарат змішували з краплею нігрозину і знову вичікували. Після 

чого готували мазок, аналогічний мазку крові. Після висушування приступали 

до мікроскопії. Препарат накривали звичайним покривним склом і через 2 хв. 

мікроскопіювали при збільшенні 400х (об'єктив 40х, окуляр 10х). Конденсор 

мікроскопа спочатку опускали. Оскільки живі сперматозоїди не фарбуються, а 

мертві забарвлюються в рожевий колір, то досить просто їх відрізнити один від 

одного. Підраховували загальне число сперматозоїдів у полі зору (бажано не 

менше 500). Далі конденсор піднімали і вели підрахунок мертвих 

сперматозоїдів. Процентний вміст мертвих сперматозоїдів визначали за 

формулою:  

        C мертв. = C рожеві/C загальні × 100%.  

        Визначали показник плодючості Фарріса за формулою: 

І = V ˣ N ˣ M/100, 

де V – об’єм еякуляту, мл; N – число сперматозоїдів в 1 мл; М – відсоток 

рухливих сперматозоїдів. У нормі показник повинен становити не менше 200.  
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        Оцінка морфологічних показників проводили за принципом: патологія 

головки + патологія проміжної частини джгутика + патологія основної частини 

джгутика + нормальна морфологічна будова  = 100 %. Якщо ж в одного й того 

ж із досліджуваних сперматозоїдів мала місце множинна патологія, наприклад 

– дефекти основної частини джгутика чи головки, пріоритет мала патологія 

головки. Якщо ж одночасно спостерігалася патологія проміжної та основної 

частин джгутика, пріоритет мала патологія основної частини джгутика. 

        Визначення концентрації рівня гормонів у крові. Рівень стероїдних 

(тестостерон – пофракційно : загальний та вільний ) гормонів визначався 

імуноферментним методом (ІФА). Дослідження проводилося за допомогою 

автоматичного аналізатора IMMULITE 2000 (Siemens Healhtcare Diagnostics Inc. 

США). Значення концентрації гормонів порівнювалися з їхніми нормативними 

показниками. 

  

       2.8. Статистичний аналіз морфометричних показників 

       Статистичний аналіз проводили з використанням комп’ютерного 

забезпечення Stat. Soft. Inc. Tusla, OK, USA Statistica 6. Застосовували 

непараметричні методи з використанням критерію Вілкоксона-Манна-Уітні. 

Різницю вважали достовірною при р<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

 ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КРОВОНОСНИХ СУДИН І ПАРЕНХІМИ 

ЯЄЧКА, НАД’ЯЄЧКА, ЇХНІХ ОБОЛОНОК ТА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ 

ЗАЛОЗИ В ЧОЛОВІКІВ ВІКОМ 22-35 РОКІВ У НОРМІ 

 

 

 

         3.1. Кровоносні судини і паренхіма яєчка, над’яєчка і їхніх оболонок в 

чоловіків віком 22-35 років у нормі 

        Кровопостачання яєчка здійснюється яєчковою, артерією сім’явиносної 

протоки і артерією підвішувального м’яза яєчка. Найбільшою з них є яєчкова 

артерія, яка як справа, так і зліва починається від передньої поверхні черевної 

аорти, дещо нижче ниркових артерій і опускається позаду очеревини вниз, 

перетинаючи сечовід і зовнішню клубову артерію. Яєчкова артерія проходить у 

складі елементів сім’яного канатика через глибоке пахвинне кільце, а потім 

розгалужується на кілька гілок, які проникають у паренхіму яєчка та над’яєчка 

(рис. 3.1). Діаметр просвіту яєчкової артерії в межах сім’яного канатика 

складає, в середньому, (1,8 ± 0,12) мм. Вона має прямий або слабохвилястий 

хід, у середній або нижній третині сім’яного канатика ділиться на 2-3 гілки 

діаметром (1,2 ± 0,10) мм, котрі проникають через білкову оболонку яєчка з 

боку його заднього краю (капсулярні артерії). Огинаючи нижній кінець яєчка, 

вони віддають у його паренхіму від 8 до 22 гілок діаметром (0,8 ± 0,02) мм - 

центрипетальні артерії, від яких в часточки яєчка прямують дрібні 

паренхіматозні гілки діаметром (0,3 ± 0,05) мм – поворотні артерії. Останні 

разом із капілярами формують довкола трубочок капілярну сітку (рис. 3,2 а). 

        У межах сім’яного канатика від яєчкової артерії відходить артерія 

над’яєчка діаметром (0,7 ± 0,10) мм, яка віддає гілки діаметром (0,20 ± 0,01) мм 

до головки, тіла та хвоста над’яєчка, котрі анастомозують між собою, артерією 

сім’явиносної протоки, діаметром просвіту (0,82 ± 0,05) мм. У більшості 

випадків остання починається від переднього стовбура внутрішньої клубової 
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артерії. Досягнувши сім’явиносної протоки, артерія ділиться на висхідну і 

низхідну гілки. Висхідна гілка артерії сім’явиносної протоки разом із 

одноіменною протокою входить до складу сім’яного канатика, має звивистий 

хід та утворює петлі. Досягнувши хвоста над’яєчка, вона анастомозує з гілками 

яєчкової артерії та артерії підвішувального м’яза яєчка. 

 

Рис. 3.1. Артерії яєчка чоловіка віком 33 роки. Ін’єкція судин сумішшю 

свинцевих білил в ефірі з хлороформом. Артеріограма. Зб.: 2 р. Позначення:   

1- гілки І порядку;  

2- гілки ІІ порядку;  

3 - гілки ІІІ порядку  

 

        Низхідна гілка артерії сім’явиносної протоки бере участь в 

кровопостачанні сім’яного пухирця і ампули сім’явиносної протоки. Артерія 

підвішувального м’яза яєчка, діаметром (0,41 ± 0,05) мм найчастіше є гілкою 

нижньої надчеревної артерії, котра бере початок від передньої поверхні 

зовнішньої клубової артерії. Вона прямує вгору, проходить у жировій 

клітковині між очеревиною і поперечною фасцією і в ділянці пупка ділиться на 
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гілки, що анастомозують з верхньою надчеревною і нижніми міжреберними 

артеріями. 

     Артерія підвішувального м’яза яєчка може брати початок від зовнішньої 

клубової, лобкової гілки нижньої надчеревної та від затульної артерії. Її гілки 

розподіляються в одноіменному м’язі, внутрішній сім’яній фасції, пристінковій 

пластинці піхвової оболонки яєчка. Артерія підвішувального м’яза яєчка в 

ділянці тіла і хвоста над’яєчка утворює множинні анастомози з гілками 

яєчкової та артерії сім’явиносної протоки. 

 

                    

                             а                                                                             б 

Рис. 3.2.  Гемомікроциркуляторне русло яєчка (а) та стінка яєчкової артерії (б) 

чоловіка 21 року у нормі. Ін’єкція судин паризькою синьою (а) та забарвлення 

зрізів фуксилін-пікрофуксином (б). Мікрофотографії.: а – об. 8, ок. 10; б – об. 

40, ок. 10. Позначення:  

1- внутрішня оболонка; 

2 - м’язова оболонка; 

3 - адвентиційна оболонка 
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        У зрілому віці добре виражені поверхневі вени яєчка (d = 0,30 ± 0,01 мм), 

котрі збирають кров з усіх його відділів і в ділянці середостіння яєчка 

формують лозоподібне сплетення (рис. 3.3). Останнє утворене трьома 

головними дренажними шляхами :  

1) венами над’яєчка та сім’явиносної протоки ; 

2) поверхневими і глибокими внутрішньоорганними венами яєчка ; 

3) венами головки над’яєчка. 

        У межах сім’яного канатика вени яєчка, над’яєчка і сім’явиносної протоки 

представлені судинами діаметром від (0,30 ± 0,05) до (2,00 ± 0,30) мм. 

  

 

 

Рис. 3.3. Вени яєчка чоловіка 35 років. Інє’кція судин сумішшю свинцевих 

білил в ефірі з хлороформом. Венограма. Зб.: 2 р. Позначення: 

 1 – поверхневі вени; 

 2 – глибокі вени; 

 3 – лозоподібне сплетення 

        У даній віковій групі об’єм яєчка в середньому складає (19,38 ± 1,48) см³ 

(табл. 3.1). На 1 мм²  гістологічного препарату яєчка визначається 27,1 

покручених сім’яних трубочок, діаметр котрих складає (219,71 ± 1,57) мкм. 
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Уже в цьому віці (зрілий вік першого періоду) не всі сім’яні трубочки 

зберігають звичайну будову (табл. 3.2). У 12 % випадків визначаються різні 

зміни (вакуолізація цитоплазми, гіперхроматоз ядер) у клітинах 

сперматогенного епітелію, особливо, у сперматоцитах і сперматидах, котрі 

можна класифікувати як легкий ступінь порушення сперматогенезу. За нашими 

даними, 5 % покручених сім’яних трубочок характеризуються невеликим 

діаметром та потовщеною до 14-17 мкм власною оболонкою. Кількість 

прилеглих до неї шарів сперматогенних клітин редукована. Має місце 

вогнищеве зміщення в просвіт трубочок та деструкція частини сперматид і 

сперматоцитів (рис. 3.4). 

 

 

 

Рис. 3.4. Гістоструктура яєчка чоловіка 30 років у нормі. До власної оболонки 

звивистих сім’яних трубочок кількома шарами прилягають клітини 

сперматогенного епітелію. Забарвлення: гематоксилін і еозин. 

Мікрофотографія. Об. 40, ок. 10. 

 

        Проведений нами кількісний аналіз різних типів статевих клітин у 

перерахунку на 100 підтримувальних епітеліоцитів показав наступне: число 
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сперматогоній становить 6,29 ± 0,99, сперматоцитів – 165,34 ± 5,64, сперматид 

– 368,74 ± 8,84 (табл. 3.3). Гістоструктурних змін у стінках кровоносних судин 

яєчка в цьому віці нами не виявлено. 

                                                                                                                     Таблиця 3.1 

Об’єм яєчка і ядер інтерстиційних ендокриноцитів та діаметри звивистих 

сім’яних трубочок (М ± м) 

 

 

Вік 

 

Об’єм яєчка 

 ( см³ ) 

 

Діаметр 

звивистих 

сім’яних трубочок 

( мкм ) 

 

Об’єм ядер 

інтерстиційних 

ендокриноцитів  

( мкм³ ) 

Зрілий  

(22-35 років) 

19,38 ± 1,48 219,71 ± 1,57 98,77 ± 1,76 

                                                                                              

                    

                                                                                                              Таблиця 3.2 

Число звивистих сім’яних трубочок ( % ) із різним ступенем пошкодження 

сперматогенезу  

 

Вік Звичайна 

будова 

Ступінь пошкодження 

легкий важкий спустошення 

Зрілий 

(22-35 років) 

83 12 5 - 

 

        У міжканальцевій сполучній тканині розміщуються групами по 5-7 ІЕ. 

Об’єм їхніх ядер складає в середньому (98,77 ± 1,76) мкм³.    

        У 70 % чоловіків при обстеженні, котрі звернулися до сексопатолога в 

зв’язку з непліддям у шлюбі, у біоптатах яєчка не виявлено значних 

структурних змін. Такі препарати ми назвали умовною нормою.                                                                                                        
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                                                                                                                     Таблиця 3.3 

Кількість клітин сперматогенного епітелію в звивистих сім’яних 

трубочках яєчка чоловіків зрілого віку ( М ± м ) 

 

             Вік Вид клітин 

Сперматогонії сперматоцити сперматиди 

Зрілий 

(22-35 років) 

6,29 ± 0,99 165,34 ± 5,64 368,74 ± 8,84 

    

   

        За даними електронної мікроскопії, комплекс структур, які утворюють 

ГТБ, включає в себе стінку кровоносних капілярів, власну оболонку звивистих 

сім’яних трубочок та ПЕ. 

       Стінка кровоносних капілярів яєчка людини складається з базальної 

мембрани, до якої прилягають 2-3 ендотеліоцити, котрі мають велике, 

видовженої форми ядро з рівномірно розповсюдженим хроматином у 

нуклеоплазмі. Контури нуклеолеми ендотеліоцитів місцями нерівні. Сусідні 

ендотеліоцити контактують між собою з допомогою пальцеподібних 

міжклітинних з’єднань. Внутрішня мембрана ендотеліоцитів нерівна (рис. 3.5). 

В окремих місцях вона випинається на різну глибину в просвіт капілярів. У 

приядерній зоні цитоплазми ендотеліоцитів розміщений комплекс Гольджі, 

котрий складається з видовжених цистерн, вакуоль, дрібних пухирців. 

Ендоплазматична сітка у вигляді системи канальців також розміщується біля 

ядра. Поряд знаходяться в значній кількості мікропіноцитозні пухирці та 

мітохондрії. Периферійні відділи цитоплазми ендотеліоцитів місцями 

стоншуються, пори і фенестри в них не виявлено. По периметру кровоносних 

капілярів трапляються відростки цитоплазми перицитів. 
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Рис. 3.5. Фрагмент стінки кровоносного капіляра паренхіми яєчка. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 10000: 

Я – ядро; 

ПК – просвіт капіляра; 

МП – мікропіноцитозні пухирці. 

 

       Оболонка звивистих сім’яних трубочок має складну будову. У ній 

розрізняють базальний, міоїдний і волокнистий шари. Базальний шар 

утворений сіткою колагенових волокон, відокремлених від внутрішнього вмісту 

трубочки базальною мембраною. Вона розміщена між підтримувальними 

епітеліоцитами і сперматогоніями та міоїдними клітинами. Місцями вона 

потовщується і випинається в сторону цитоплазми ПЕ (рис. 3.6). 

        Ззовні від базальної мембрани в оболонці звивистих сім’яних трубочок 

знаходяться 2-5 шарів міоїдних клітин, проміжки між котрими заповнені 

колагеновими волокнами. Ядра цих клітин веретеноподібні, їхня нуклеоплазма 

містить різну кількість гранул хроматину, конденсованого біля ядерної 

оболонки. Тонкі периферійні відростки цитоплазми міоїдних клітин тісно 

прилягають один до одного, але прямих контактів не утворюють. 
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Рис. 3.6. Ультраструктура фрагменту стінки звивистої сім’яної трубочки яєчка 

чоловіка 23 роки. Електронна мікрофотографія. Зб. 5000. Позначення:  

БМ - базальна мембрана сперматогенного епітелію;  

Я -  ядро підтримувального епітеліоцита;  

М -  мітохондрія   

 

        Цитоплазма цих клітин багата мікропіноцитозними міхурцями, у ній 

знаходяться мітохондрії, цистерни ендоплазматичної сітки та тоненькі 

паралельно розміщені міофіламенти, котрі посилюють електронну щільність 

цитоплазми. 

        Підтримувальні епітеліоцити характеризуються неправильної форми ядром 

з глибокими інвагінаціями, котре розміщене, переважно, у цитоплазмі базальної 

частини клітини. В останній знаходиться значна кількість електроннощільних 

крапель жиру, овальної або видовженої форми мітохондрії, канальці 

гранулярної ендоплазматичної сітки та елементи комплексу Гольджі, великі 

везикули. У базальній частині стінки трубочки між плазмалемами 

підтримувальних епітеліоцитів визначається з’єднувальний апарат, котрий має 

трикомпонентну структуру, що включає в себе плазмалеми, цистерни 
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ендоплазматичної сітки та мікрофіламенти. До ПЕ прилягають сперматогонії, 

сперматоцити і сперматиди (рис. 3.7). 

 

 

 

Рис. 3.7. Ультраструктура адлюменального компартмента звивистої сім’яної 

трубочки яєчка чоловіка 28 років. Електронна мікрофотографія. Зб. 6000. 

Позначення:  

С – сперматида; 

Сп – сперматозоїд 

 

        Інтерстиційні ендокриноцити виокремлюються великим овальним ядром 

та значною кількістю крапель жиру в цитоплазмі, канальців гладкої 

ендоплазматичної сітки, мітохондрій зі світлим матриксом і ламелярними 

гребенями (рис. 3.8). 

        У чоловіків віком 22-35 років при кольоровому допплерівському 

картуванні отримано доволі чітке зображення кровоносних судин паренхіми 

яєчка: капсулярних, центрипетальних та поворотних артерій. 
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Рис. 3.8. Ультраструктура інтерстиційного ендокриноцита. Електронна 

мікрофотографія. Зб. 8000. Позначення: 

 Я – ядро клітини; 

 М – мітохондрії; 

 В – вакуолі 

      

        У більшості випадків вони краще візуалізуються у верхній половині яєчка. 

За допомогою імпульсної допплерографії нами отримано кількісні показники 

кровотоку в яєчку, котрі у чоловіків даної вікової групи є такими: ПШ 

кровотоку в яєчковій артерії становить (19,0 ± 1,5) см/с, а в паренхімі вона 

зменшується до (12,3 ± 1,8) см/с. ДШ кровотоку в канатиковому відділі 

яєчкової артерії дорівнює (7,5 ± 1,0) см/с. Індекс резистентності в різних 

відділах яєчкової артерії також відрізняється, у канатиковому відділі він 

становить (0,61 ± 0,02) ум.од., проти (0,56 ± 0,01) ум.од. у паренхімному. 

Об’ємний кровоток в яєчковій артерії дорівнює (16,5 ± 1,2) мл/с (р<0,05). 

Середня максимальна лінійна швидкість кровотоку в артерії сім’явиносної 

протоки у чоловіків віком 22-35 років становить (13,6 ± 1,0) см/с, а середня 

мінімальна швидкість кровотоку в ній – (9,2 ± 0,5) см/с. При звичайному 

скротальному скануванні розширені вени лозоподібного сплетення 
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виявляються у вигляді множинних ехонегативних структур овальної або 

круглої форми різного діаметру. 

        Діаметр яєчкової вени в межах сім’яного канатика дорівнює (4,0 ± 0,1) мм. 

При кольоровій допплерографії максимальна лінійна швидкість кровотоку у 

венах яєчка становить (9,6 ± 1,2) см/с, а ОК у них – (8,0 ± 1,0) мл/с (рис. 3.9). 

 

 

 

Рис. 3.9. Кольорова допплерограма кровоносних судин яєчка чоловіка 25 років. 

Спектральні хвилі в яєчковій артерії в межах сім’яного канатика 

характеризуються гострим систолічним піком (а). Кровоток у капсулярних та 

центрипетальних артеріях яєчка (б).  

      

        При дослідженні реверсного кровотоку в яєчковій вені в чоловіків зрілого 

віку (22-35 років) зворотне скидання крові на висоті проби Вальсальви в 

більшості випадків відсутнє. 

        В еякуляті чоловіків 22-35 років контрольної групи, як правило, наявні в 

незначних кількостях аномальні форми сперматозоїдів (рис. 3.10). Трапляються 

сперматозоїди з аномаліями головки, проміжної і кінцевої частини джгутика в 

різному кількісному співвідношенні. За нашими даними, результати порівняння 

параметрів спермограми свідчать, що число морфологічно нормальних 
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сперматозоїдів складає (75,90 ± 4,52) %, а патологічних форм – (24,10 ± 1,15) %. 

Серед останніх на патологію головки припадає (11,78 ± 0,36) % сперматозоїдів, 

на патологію проміжної частини джгутика – (3,26 ± 0,50) % і патологію 

основної частини джгутика – (9,06 ± 0,43) %. 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Еякулят чоловіка 26 років (контроль). Забарвлення еозином. 

Мікрофотографія. Зб.: 288: 

1 – морфологічно нормальні сперматозоїди; 

2 – сперматозоїди з вакуолізованою головкою; 

3 – сперматозоїд із зігнутим укороченим джгутиком  

 

        У нормі головка сперматозоїда овальної або грушоподібної форми з 

правильним чітким контуром, зі щільним ядром та акросомою. Джгутик має 

складну будову, у ньому окрім зв’язуючої частини наявна проміжна, основна та 

кінцева частини. 

        Дослідження функціональних показників сперматозоїдів виявили, що їхня 

кількість із прогресивним рухом становить (76,00 ± 4,19) %, кількість 

сперматозоїдів із непрогресивним рухом – (14,42 ± 1,76) % і кількість 
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нерухомих сперматозоїдів – (9,51 ± 1,34) %. Показник плодючості Фарріса 

становить 218,40 од. 

     У чоловіків першого періоду зрілого віку яєчко та над’яєчко мають спільне 

кровопостачання, яке здійснюється з трьох джерел: яєчкової артерії, артерії 

сім’явиносної протоки та артерії підвішувального м’яза яєчка, що, ймовірно, 

пов’язано з особливостями ембріонального розвитку цих органів.  

                                  
                                      а                                                                   б 

Рис. 3.11. Артерії (а)  та вени (б) над’яєчка чоловіків 26 років. Інє’кція судин 

зависсю свинцевих білил. Зб. 2. Позначення: 

1 – яєчкова артерія і вена; 

2 – артерія і вена сім’явиносної протоки; 

3 – артерія і вена підвішувального м’яза яєчка 

  

        Артерія над’яєчка має звивистий хід і на шляху до органу під гострим 

кутом віддає гілку до головки над’яєчка. Артерія головки над’яєчка 

дихотомічно ділиться і значно покручується, її гілки з двох сторін охоплюють 

головку над’яєчка, посилаючи в його паренхіму численні дрібні судини (рис. 

3.11 а). 
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        У гемомікроциркуляторному руслі над’яєчка наявні ознаки зональної 

специфічності, що пов’язано з оптимальним забезпеченням кровопостачання 

стінки протоки під час скорочення її м’язової оболонки. Капілярна сітка 

одношарова в ділянці головки над’яєчка, двошарова – у ділянці частини тіла і 

хвоста, тришарова – у ділянці частини хвоста над’яєчка. Анастомозування 

капілярних сіток сусідніх петель практично не спостерігається (рис. 3.12). 

                                        
                                       а                                                          б 

Рис. 3.12. Гемомікроциркуляторне русло над’яєчка чоловіка віком 22 років. 

Ін’єкція судин паризькою синьою. Мікрофотографія. Об. 8. ок. 10. 

      

        Голівка над’яєчка утворена виносними проточками, що складають 

часточки, розділені прошарками сполучної тканини. Виносні канальці 

утворюють протоку над’яєчка, яка багаторазово звиваючись, формує його тіло і 

хвіст. До оболонки виносних проточок, утвореної пучками волокон сполучної 

тканини і м’язових клітин прилягає псевдобагатошаровий стовпчастий епітелій. 

У ньому розрізняють основні епітеліоцити та епітеліоцити зі стереоциліями 

(рис. 3.13). 

   Місце відходження 8-12 виносних проточків яєчка від сітки органа 

розміщується у верхній частині заднього краю яєчка і не співпадає з місцем 

входження в яєчко кровоносних судин та нервів. Оскільки виносні проточки і 
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протока над’яєчка розвиваються з окремих структур, з’єднання між ними має 

вигляд анастомозу, при чому можна виділити кілька його типів. 

 

 

 

Рис. 3.13. Виносні проточки головки над’яєчка чоловіка 22 років, вистелені 

дворядним циліндричним епітелієм. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Мікрофотографія. Об. 40, ок. 10. 

      

        Дослідження на щурах показали, що основні епітеліоцити над’яєчка 

утворюють численні десмосоми, за допомогою яких вони контактують з 

іншими епітеліальними клітинами. Це визначає опорну і формоутворювальну 

роль для інших видів епітеліоцитів. Їхні регіональні особливості пов’язані з 

різною функціональною специфікою окремих ділянок протоки над’яєчка, 

зокрема збереження структур протоки при її м’язовому скороченні. 

        Важливе значення мають шляхи відтоку венозної крові від над’яєчка, 

оскільки його порушення може стати причиною розладів сперматогенезу. 

Згідно з нашими даними вени яєчка і над’яєчка можна поділити на дві окремі 

системи:  

1) вени, що супроводжують артерії яєчка; 
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2) вени паренхіми яєчка і над’яєчка. 

        Останні беруть початок із сітки мікроциркуляторного русла, яка обплітає 

виносну протоку, канальці над’яєчка і є більш густою, порівняно з капілярною 

сіткою навколо сім’яних трубочок яєчка. Обидві вони зливаються і утворюють 

лозоподібне сплетення, сюди ж впадають і вени сім’явиносної протоки. 

        У чоловіків віком 22-35 років особливістю кровоносних судин піхвової 

оболонки яєчка (пристінкової та нутрощевої пластинок) є переважно великого 

діаметру артерії та вени, котрі формують у них широкопетлисту сітку, в якій 

заключена дрібнопетлиста сітка судин мікроциркуляторного русла з просвітом 

капілярів 6-8 мкм (рис. 3.14 а). 

        Пристінкова пластинка піхвової оболонки має також значну кількість 

малосудинних зон. У мікроциркуляторному руслі наявна середньопетлиста 

судинна сітка, в якій переважає венозна ланка. За ходом венул та вен 

спостерігаються затоки, синусоїдні артеріоло-венулярні шунти. 

        У м’язі–підіймачі яєчка та його фасції сітка судин 

гемомікроциркуляторного русла є більш густою і має специфічну, характерну 

для м’язової тканини конструкцію. У м’язі–підіймачі яєчка судинні пучки 

групуються по ходу м’язових волокон, є прямолінійними. Тонкі (5,7 ± 1,0) мкм 

у діаметрі капіляри формують дрібнопетлисту густу сітку, орієнтовану вздовж 

м’язових волокон. Венозна ланка кровоносного русла містить дрібні венули та 

вени, що характеризуються різної форми розширеннями просвіту 

(мікроварикози). Кількість артеріоло-венулярних анастомозів, порівнюючи з 

зовнішньою сім’яною фасцією, є незначною. 

        У внутрішній сім’яній фасції пучки кровоносних судин, артерії та вени – 

супутниці мають прямолінійний характер і на своєму шляху формують сітку з 

великими петлями. Артерії розгалужуються на артеріоли, поряд з якими 

знаходяться більш широкі венули. Місця поділу артерій співпадають зі злиттям 

вен. Має місце перехід кровоносних судин з одного пучка в інший, що 

зумовлює формування судинних петель, простори в котрих заповнені судинами 

гемомікроциркуляторного русла. 
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Рис. 3.14. Особливості будови судин гемомікроциркуляторного русла 

пристінкової пластинки піхвової оболонки яєчка (а), фасції та м’яза-підіймача 

яєчка (б), внутрішньої (в) та зовнішньої (г) сім’яних фасцій яєчка чоловіка 22 

років. Ін’єкція судин паризькою синьою. Мікрофотографія. Об. 8, ок. 10. 

 

        Просвіт артеріол у зовнішній сім’яній фасції коливається  в таких межах - 

(24,0 ± 2,53) мкм. Вони дихотомічно галузяться на передкапілярні артеріоли 

просвітом (15,0 ± 1,8) мкм, а останні, у свою чергу, – на капіляри просвітом 

(7,10 ± 1,0) мкм, з яких формуються венули діаметром від (35,0 ± 5,20) мкм. Для 

останніх характерний звивистий хід та нерівномірний просвіт. У внутрішній та 

зовнішній сім’яній фасції виявляються артеріоло-венулярні анастомози. 

Щільність гемокапілярів у мікроциркуляторному руслі тут дещо більша. 
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        Білкова оболонка яєчка містить у собі незначну кількість різного діаметру 

досить покручених кровоносних судин. 

        Кожна з оболонок яєчка зберігає характер гемомікроциркуляторного русла 

того шару передньої черевної стінки, із котрого вона походить. Так чітко 

наближаються до них за будовою кровоносні судини фасціальних оболонок та 

підвішувального м’яза яєчка. Іншою особливістю архітектоніки оболонок яєчка 

є те, що більш густа сітка кровоносних судин нами виявлена в їхній бічній 

частині, що може бути одним із факторів терморегуляції яєчка. 

        Нами також встановлено, що магістральні кровоносні судини в оболонках 

яєчка мають повздовжню орієнтацію, зумовлену, очевидно, їхнім розтягненням 

у цьому напрямку в звисаючих яєчках.  

        Характерними особливостями гемомікроциркуляторного русла оболонок 

яєчка є: 1) значна кількість артеріоло-венулярних анастомозів, які виконують 

роль шунтів; 1) поліморфізм венулярної ланки мікроциркуляторного русла у 

вигляді заток та синусоїдів, котрі сповільнюють кровоток, регулюючи в такий 

спосіб температуру калитки та яєчок. Наші спостереження щодо особливостей 

гемомікроциркуляторного русла калитки підтверджують її біологічну роль 

термостата для яєчок, що є особливо важливим для перебігу сперматогенезу. 

 

        3.2. Особливості будови паренхіми і кровоносного русла 

передміхурової залози в чоловіків віком 22-35 років у нормі 

         

        Передміхурова залоза має добре виражену капсулу, яка містить судинний, 

волокнистий і м’язовий шар. У чоловіків зрілого віку залоза добре розвинута, у 

ній розрізняють часточкову будову (рис. 3.15).  

        Секреторні відділи часточок передміхурової залози альвеолярної будови 

знаходяться на різних фазах секреторного циклу. Епітелій кінцевих відділів 

залоз призматичний або кубічний. У просвітах окремих секреторних відділів 

наявний аморфний секрет. Вивідні проточки залоз вкриті призматичним 
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епітелієм, який у дистальних відділах стає кубічним. У стромі передміхурової 

залози наявна пухка сполучна і гладко-м’язова тканина. 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Часточкова будова передміхурової залози чоловіка 32 років у нормі. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об. 20, ок.10. 

Позначення:  

1 – секреторні відділи залозистих часточок; 

2 – волокнисто-м’язово-еластична строма  

 

        У цьому віці у частині випадків у просвітах секреторних відділів наявні 

поодинокі, різних розмірів крохмальні тільця (рис. 3.16). 

        Відносна площа залозистого компонента дорівнює в середньому 70 %, 

площа м’язово-еластичної строми – 30 %. У частині випадків у чоловіків 

зрілого віку кількість кінцевих відділів залоз із звичайною будовою 

зменшується, секреторний епітелій сплощується, зростає кількість амілоїдних 

тіл та крохмальних тілець. Розширюється волокнисто-м’язово-еластична строма 

передміхурової залози.      
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Рис. 3.16. Передміхурова залоза чоловіка 32 років в нормі. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Об. 20, ок. 10.  

Позначення: 

1 – у кінцевих секреторних відділах наявні поодинокі крохмальні тільця; 

2 – волокнисто-м’язово-еластична строма  

 

        У чоловіків цього віку в нормі ехоструктура передміхурової залози, як 

правило, однорідна, а її параметри, що досліджуються при проведенні 

ультразвукової діагностики, відповідають прийнятим нормам. Так її ширина 

становить за нашими даними 36,4 ± 2,0 мм, товщина – 23,5 ± 1,8 мм, довжина – 

21,8 ± 2,2 мм. Об’єм передміхурової залози складає 21,1 ± 2,0 мм³, а маса 

дорівнює 21,9 ± 1,9 г. 

        Разом із тим, уже у чоловіків зрілого віку в частині випадків 

спостерігається неоднорідність тканин передміхурової залози, яка проявляється 

чергуванням дрібних зон підвищеної та пониженої ехогенності як в 

периуретральній, так і в периферійній зонах. 

    У чоловіків зрілого віку в нормі при кольоровому допплерівському 

картуванні отримано чітке зображення кровоносних судин передміхурової 

залози (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Ультразвукова ангіоехограма передміхурової залози чоловіка 28 років 

у нормі 

 

        Капсулярні кровоносні судини в поперечному розрізі представлені 

точковими окремими кольоровими сигналами діаметром (3,2 ± 0,1) мм. 

Найбільша кількість пенетруючих капсулу судин візуалізується в проекції 

периферійної зони біля верхівки і основи передміхурової залози, найменша – у 

середній частині. Велика кількість судинних сигналів визначалася також і в 

проекції передньої м’язово-еластичної строми. Сечівникові артерії і 

периуретральні вени мають прямий напрямок і симетрично розміщуються в 

периуретральній зоні. Капсулярні артерії локалізуються в периферійній зоні і 

прямують паралельно до капсули залози, яку видно у β-режимі на 

ехотомограмах. Поряд із передміхуровою залозою по передньому і боковому 

контуру у вигляді трубчастих структур визначаються судини венозних 

сплетень. Діаметр вен, переважно, не перевищує (4,0 ± 0,1) мм. 

        Показники кровотоку в передміхуровій залозі наведені в табл. 3.4. 
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                                                                                                                     Таблиця 3.4 

Показники кровотоку в передміхуровій залозі у чоловіків віком 22-35 років 

у нормі (M ± m) 

Показники Центральна зона Периферійна зона 

Пікова швидкість 

артеріального кровотоку, 

см/с 

18,30 ± 3,20 17,80 ± 3,00 

Діастолічна швидкість 

артеріального кровотоку, 

см/с 

6,80 ± 0,25 5,70 ± 0,03 

Пульсаційний індекс, 

ум.од 

1,20 ± 0,05 1,0 ± 0,05 

Індекс резистентності, 

ум.од 

0,67 ± 0,05 0,71 ± 0,02 

Об’ємний кровоток, л/хв. 0,067 ± 0,010 0,060 ± 0,012 

 

        Таким чином, проведений нами аналіз рентгенограм і допплерограм у 

чоловіків віком 22-35 років свідчить про те, що яєчкова артерія в паренхімі 

органа послідовно ділиться на капсулярні, центрипетальні та зворотні артерії, 

дрібні гілки яких формують навколо звивистих сім’яних трубочок 

гемомікроциркуляторне русло з поздовжніми та поперечними капілярами. 

Стінка гемокапілярів, оболонка звивистих сім’яних трубочок, ПЕ та їхній 

з’єднувальний апарат формують ГТБ, що поділяє клітини сперматогенного 

епітелію на базальний та адлюменальний компартменти. 

        ПШ кровотоку в артеріях яєчка становить (19,0 ± 1,5) см/с, ДШ кровотоку 

– (7,5 ± 1,0) см/с, ОК – (16,5 ± 1,2) мл/с. 

        Число морфологічно нормальних сперматозоїдів в еякуляті становить 

75,90 %, а патологічних форм – 24,10 %, кількість сперматозоїдів з 

прогресивним рухом – 76 %, нерухомих – 9,51 %. 

        Кровопостачання над’яєчка здійснюється над’яєчковою артерією – гілкою 

яєчкової артерії. Вона супроводжує тіло і хвіст над’яєчка та віддає в їхню 

паренхіму дрібні гілки, що формують мікроциркуляторне русло. Вени головки, 

тіла і хвоста над’яєчка відводять венозну кров у вени над’яєчка та лозоподібне 
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сплетення. Діаметр виносних проточок у чоловіків віком 22-35 років дорівнює 

(358,50 ± 3,60) мкм, а висота епітелію (67,8 ± 1,3) мкм. 

        Ехометричні параметри передміхурової залози у чоловіків цього віку 

дорівнюють: об’єм – (21,1 ± 2,0) см³, а маса – (21,9 ± 1,9) г. Максимальна 

швидкість систолічного кровотоку – (18,30  ± 3,20) см/с, а швидкість кровотоку 

у венах – (5,76 ± 0,03) см/с. Співвідношення між залозистою паренхімою і 

мязово-еластичною стромою становить 68,7 % до 31,3 %. 

        Результати досліджень даного розділу опубліковані в таких працях :  

1. Грицуляк Б.В. Ультраструктура гемокапілярів та власної оболонки звивистих 

сім’яних трубочок яєчка у чоловіків зрілого та похилого віку / Б.В. Грицуляк, 

В.Б. Грицуляк, О.І. Готюр  [та ін.] // Галицький лікарський вісник, 2013. – № 2. 

– С. 39-41. 

2. Грицуляк Б.В. Характер ультраструктурних змін в яєчку у чоловіків різного 

віку. / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.І. Готюр  [та ін.] // Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія, Чернівці, – 2013. – т. 12. - № 3. – С. 41-43. 

3. Поливкан М.І. Гемомікроциркуляторне русло і паренхіма над’яєчка у 

чоловіків зрілого віку / М.І. Поливкан // І регіональна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку природничих наук», 15 грудня 2012 року: тези. –

Запоріжжя, 2013. – С. 67. 
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РОЗДІЛ 4 

КРОВОНОСНІ СУДИНИ І ПАРЕНХІМА ЯЄЧКА, НАД’ЯЄЧКА, ЇХНІХ 

ОБОЛОНОК ТА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ КОСОЇ 

ПАХВИННОЇ ГРИЖІ В НЕОПЕРОВАНИХ ЧОЛОВІКІВ 

 

 

        4.1. Кровоносні судини і паренхіма яєчка, над’яєчка, їхніх оболонок в 

умовах косої пахвинної грижі 

        Вивчення артеріограм з препаратів яєчок при наявності косої пахвинної 

грижі давністю до 5 років виявило розширення просвіту яєчкової артерії як в 

межах сім’яного канатика, так і в паренхімі органа в межах 15-20 %, у 

порівнянні з контролем, що є реакцією судин на компресійний вплив. Дрібні 

паренхіматозні артерії розміщені більш щільно в зв’язку з помірною атрофією 

паренхіми яєчка (рис. 4.1 а). 

 

                       

                                             а                                                 б 

Рис. 4.1. Значна звивистість артерій (а) та вен (б) яєчка чоловіків 35 років при 

косій пахвинній грижі. Ін’єкція судин свинцевими білилами. Зб. у 2 рази. 

Позначення : 1 – яєчкова артерія в його паренхімі; 

                       2 – яєчкова вена в його паренхімі 
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        Як поверхневі, так і глибокі вени яєчка, покручені, зростає ширина їхнього 

просвіту (рис. 4.1 б). В умовах косої пахвинної грижі з боку 

гемомікроциркуляторного русла паренхіми яєчка спостерігається нерівномірна 

концентрація капілярів довкола сім’яних трубочок, особливо в межах 

переднього краю органа. Мають місце ділянки паренхіми з частковою 

редукцією судин гемомікроциркуляторного русла або їхнє ущільнення. Просвіт 

капілярів на протязі нерівномірний, розширені місця чергуються зі звуженими 

(рис. 4.2 а). 

       Еластичні мембрани артерій деформовані (рис. 4.2 б), має місце 

вогнищевий склероз м’язових елементів, венозні судини повнокровні, їхня 

стінка потовщена за рахунок гіпертрофії м’язових елементів. 

                              
                                      а                                                                                       б 

Рис. 4.2. Ущільнення судин гемомікроциркуляторного русла (а) та вогнищевий 

склероз м’язової оболонки артерії (б) яєчка чоловіка 32 років при косій 

пахвинній грижі. Ін’єкція  судин паризькою синьою (а) та забарвлення зрізів 

фуксилін – пікрофуксином (б). Мікрофотографія. А - об. 8, ок. 10 ; б – об. 40, 

ок. 10. 

 

        За даними допплерографії кровоносних судин яєчка на стороні косої 

пахвинної грижі середня максимальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в 

межах сім’яного канатика становить (16,0 ± 2,1) см/с, проти (19,0 ± 1,5) см/с на 
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протилежній стороні (рис. 4.3, табл. 4.1). В межах паренхіми яєчка під білковою 

оболонкою цей показник значно зменшився і складає (10,5 ± 1,7) см/с, проти 

(12,3 ± 1,8) см/с на інтактній стороні (р<0,05). 

         Середня мінімальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в межах 

сім’яного канатика при даній патології (косій грижі) дорівнює  (6,5 ± 1,7) см/с, 

проти (7,5 ± 1,0) см/с в контролі, а в яєчковій артерії в межах паренхіми – (4,6 ± 

0,1) см/с, проти (6,3 ± 0,1) см/с відповідно (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 4.3. Спектральні хвилі від яєчкової артерії в межах сім’яного канатика 

чоловіка 24 років в умовах косої пахвинної грижі. Визначається зниження 

кровотоку без протилежно спрямованої хвилі. Допплерограма 

 

        Індекс резистентності яєчкової артерії в межах сім’яного канатика в 

умовах косої пахвинної грижі складає (0,71 ± 0,01) ум.од., проти (0,61 ± 0,02) 

ум.од. на протилежній стороні (р<0,05). Цей показник в яєчковій артерії в 

межах паренхіми яєчка в умовах даної патології дорівнює (0,68 ± 0,01) ум.од., 

проти (0,56 ± 0,01) ум.од. у контролі (р<0,05). 
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        ПІ в умовах косої пахвинної грижі в яєчковій артерії в межах сім’яного 

канатика дорівнює (2,9 ± 0,1) ум.од., проти (2,5 ± 0,1) ум. од. на протилежній 

стороні від грижі (р<0,05). 

     За цих умов даний показник становить (2,1 ± 0,1) ум.од., проти (2,4 ±0,1) 

ум.од. в інтактному органі (р<0,05). 

                                                                                                              Таблиця 4.1 

Показники кровотоку в яєчковій артерії в умовах косої пахвинної грижі 

Показники кровотоку На стороні косої 

пахвинної грижі 

На протилежній 

стороні 

Середня максимальна швидкість 

кровотоку в яєчковій артерії в 

сім’яному канатику (см/с) 

 1,5 ± 19,0 ٭2,1 ± 16,0

Середня максимальна швидкість 

кровотоку в яєчковій артерії в 

паренхімі (см/с) 

 1,8 ± 12,3 ٭1,7 ± 10,5

Середня мінімальна швидкість 

кровотоку в яєчковій артерії в 

сім’яному канатику (см/с) 

 1,0 ± 7,5 ٭1,7 ± 6,5

Cередня мінімальна швидкість 

кровотоку в яєчковій артерії в 

паренхімі (см/с) 

 0,1 ± 6,3 ٭0,1 ± 4,6

Індекс резистентності (ум.од.) 0,71 ± 0,010,02 ± 0,61 ٭ 

Пульсаційний індекс (ум.од.) 2,9 ± 0,10,1 ± 2,5 ٭ 

   Примітка: ٭ р<,0,0 у порівнянні з протилежною стороною   

            

        Нами встановлено, що при наявності косої пахвинної грижі (ІІ тип) діаметр 

калиткової частини яєчкової вени виявився, у порівнянні з контролем 

збільшеним (4,8 ± 0,1) мм  і супроводжується високою (25,0 ± 3,0) см/с  

швидкістю зворотного викиду крові. 

        При наявності пахвинної грижі об’єм яєчка складає (17,81 ± 1,53) см³, 

проти (19,38 ± 1,48) см³ у контролі, а діаметр звивистих сім’яних трубочок 

зменшується до (178,62 ± 11,25), проти (219,71 ± 1,57) мкм (р<0,05). Власна 

оболонка частини з них потовщена, гіалінізована (рис. 4.4). 
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        У 20 % звивистих сім’яних трубочок мають місце важкі розлади 

сперматогенезу. У 36 % трубочок виявлено легкий ступінь порушення 

сперматогенезу, звичайну будову зберігають 29 % сім’яних трубочок (табл.4.3). 

 

 

 

Рис.4.4. Деформація частини звивистих сім’яних трубочок та редукція в них 

шарів клітин сперматогенного епітелію (1) в яєчку чоловіка 35 років при косій 

пахвинній грижі. Забарвлення: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Об. 20, 

ок. 10. 

                                                                                                                Таблиця 4.2 

Показники об’єму яєчок, ядер інтерстиційних ендокриноцитів, діаметрів 

сім’яних трубочок (M ± m) 

Об’єкт 

дослідження 

Об’єм яєчка 

(см³) 

Об’єм ядер 

інтерстиційних 

ендокриноцитів 

(мкм³) 

Діаметр звивистих 

сім’яних 

трубочок 

 (мкм) 

Пахвинна грижа 17,81 ± 1,53٭11,25 ± 178,62 ٭3,11 ± 82,07 ٭ 

Контроль 19,38 ± 1,48 98,77 ± 1,76 219,71± 1,57 

Примітка: ٭p<0,05 у порівнянні з протилежною стороною                                                                                        
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                                                                                                           Таблиця 4.3 

Процентний вміст звивистих сім’яних трубочок із різним ступенем 

пошкодження сперматогенного епітелію 

Нормальна 

Будова 

Ступінь пошкодження 

легкий важкий спустошення 

29 36 20 13 

 

        У даних умовах має місце набряк інтерстиційної тканини, її вогнищева 

лімфоцитарна інфільтрація. Об’єм ядер інтерстиційних ендокриноцитів складає 

(82,07 ± 3,11) мкм³,  проти (98,77 ± 1,76) мкм³ в нормі (див. табл. 4.2) (р<0,05). 

Загальна кількість статевих клітин, що розвиваються в звивистих сім’яних 

трубочках, зменшується (табл. 4.5). 

        При косій пахвинній грижі в оболонці звивистих сім’яних трубочок 

проходить нерівномірне розширення внутрішнього неклітинного шару. 

Кількість колагенових волокон ззовні від нього, а також між шарами міоїдних 

клітин деформована з периферійною конденсацією хроматину. 

                                                                                                                    Таблиця 4.4 

Кількість клітин сперматогенного епітелію в звивистих сім’яних 

трубочках яєчок у чоловіків при косій пахвинній грижі (M ± m) 

Об’єкт 

Дослідження 

Вид клітин 

сперматогонії сперматоцити сперматиди 

Пахвинна грижа 5,18 ± 0,23٭4,97 ± 279,61 ٭6,32 ± 135,19 ٭ 

Контроль 6,29 ± 0,99 165,34 ± 5,64 368,74 ± 8,84 

 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

                                                                                                                 

        Цитоплазма міоїдних клітин світла, її відростки виглядають коротшими. У 

мітохондріях має місце гомогенізація гребенів, ущільнення або вакуолізація 

матрикса, набухання цистерн, деструкція мембран комплексу Гольджі та 



 69 

канальців ендоплазматичної сітки. В ядрах ПЕ хроматин сконцентрований  біля 

каріолеми, матрикс цитоплазми світлий за рахунок великої кількості різного 

розміру везикул. У цитоплазмі переважають невеликі мітохондрії з 

деструктивно зміненими гребенями та ущільненим матриксом (рис. 4.5). 

Елементи ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі редуковані. 

Спостерігається велика кількість жирових включень, рибосом. У місцях 

контактів плазмолем підтримувальних епітеліоцитів відзначається їхнє 

зближення та згущення електроннощільного матрикса. В ядрах сперматогоній 

має місце нерівномірна конденсація хроматину та просвітлення матриксу, 

ядерце зміщене на периферію. У цитоплазмі зменшена кількість органел.  

 

 

 

Рис. 4.5. Вакуолізація цитоплазми підтримувального епітеліоцита з 

накопиченням у ній крапель жиру та цитоліз сперматоцита в яєчку чоловіка 

віком 30 років при косій пахвинній грижі. Електронна мікрофотографія. Зб. 

6000. Позначення: 

В – вакуолізація цитоплазми; 

Ж – краплі жиру; 

С – цитоліз сперматоцита      
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        У сперматоцитах цитоплазма низької електронної щільності з деструкцією 

мітохондрій і розширенням перинуклеарного простору (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Сперматоцити яєчка чоловіка віком 30 років при косій пахвинній 

грижі. Нерівномірна концентрація хроматину (Х) та ущільнення матриксу 

цитоплазми. Електронна мікрофотографія. Зб. × 8000 

 

Рис. 4.7. Сперматида 7-го етапу розвитку з просвітленням її цитоплазми та 

цитоплазми підтримувального епітеліоцита яєчка чоловіка 30 років при косій 

пахвинній грижі. Електронна мікрофотографія. Зб. ×6000. Позначення: 

 Я – ядро; А – акросома; М – мітохондрія  
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        У сперматидах виявлено везикуляцію цитоплазми, розширення канальців 

ендоплазматичної сітки, дезорганізацію гребенів мітохондрій, каріоліз (рис.4.7). 

        Ядра інтерстиційних ендокриноцитів набувають неправильної форми, 

каріоплазма нерівномірно ущільнена, перинуклеарний простір вакуолізований 

(рис. 4.8). У цитоплазмі виділяється різке розширення канальців 

ендоплазматичної сітки, їхня часткова або повна дегрануляція. Загальна 

кількість тестостерону в крові чоловіків при наявності косої пахвинної грижі 

становить (498,0 ± 23,0) нг/дл і є вірогідно (р<0,05) нижчою від контролю. 

 

 

 

Рис.4.8. Інтерстиційний ендокриноцит яєчка чоловіка віком 30 років при косій 

пахвинній грижі. Електронна мікрофотографія. Зб. × 8000. Позначення: 

Я – ядро; 

КЖ – крапля жиру;  

Ц – набухання цитоплазми; 

В − виражена вакуолізація цитоплазми 

        Стінка кровоносних капілярів яєчка в умовах косої пахвинної грижі 

нерівномірно потовщена по периметру за рахунок набухання цитоплазми 

ендотеліоцитів і розширення базального шару (рис. 4.9). Просвіт капілярів 
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розширений. Структура гранулярної ендоплазматичної сітки характеризується 

розширенням просвіту і дегрануляцією профілів цистерн. В овальної форми 

мітохондріях має місце руйнування гребенів, гомогенізація матрикса. Ядра 

ендотеліоцитів набувають неправильної форми, із периферійною конденсацією 

хроматину. Каріолема утворює місцями глибокі інвагінації. Сполучення між 

сусідніми ендотеліоцитами зберігають свою форму і структуру. 

 

 

 

Рис. 4.9. Деформація ядра (Я) ендотеліоцита з периферійною конденсацією 

хроматина і набуханням цитоплазми (Ц) яєчка чоловіка 30 років в умовах косої 

пахвинної грижі. Електронна мікрофотографія. Зб.: × 8000. 

      

        Дослідження еякуляту чоловіків при наявності косої пахвинної грижі 

показали, що його об’єм у них мало відрізняється від такого в чоловіків 

контрольної групи і становить (3,20 ± 0,70) мл, проти (3,01 ± 0,54) мл (р<0,05), 

але концентрація сперматозоїдів є значно нижчою – (50,45 ± 5,30) млн./мл, 

проти (73,50 ± 3,60) млн./мл (р<0,03). За нашими даними, в еякуляті цих 

чоловіків кількість нормальних форм сперматозоїдів становить 67,85 %, проти 

75,90 % сперматозоїдів в еякуляті чоловіків контрольної групи (табл. 4.5). При 
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цьому на патологію головки припадає 13,40 %, проти 11,7 % у контролі, на 

патологію проміжної частини джгутика – 7,48 % та його основної частини – 

13,27 %, проти 3,26 % та 9,06 % у нормі відповідно. 

 

                                                                                                              Таблиця 4.5 

Морфологічні показники спермограми чоловіків віком 22-35 років при 

косій пахвинній грижі  

Показники сперматозоїдів Коса пахвинна грижа Контроль 

Концентрація сперматозоїдів 

млн/мл 

 3,60 ± 73,50 ٭0,06 ± 50,45

Кількість мертвих % 32,26 ± 1,401,76 ± 24,00 ٭ 

Кількість патологічних форм % 33,15 ± 1,641,15 ± 24,10 ٭ 

Патологія головки % 13,40 ± 0,210,36 ± 11,78 ٭ 

Патологія основної частини 

джгутика % 

 0,43 ± 9,06 ٭0,45 ± 13,27

Патологія проміжної частини 

джгутика % 

 0,50 ± 3,26 ٭0,62 ± 7,48

Нормальні сперматозоїди % 67,85 ± 3,504,52 ± 75,90 ٭ 

Примітка: ٭ р<,0,0 у порівнянні з контролем 

              

        Необхідно відзначити, що найбільш частою патологією з боку головки, яка 

спостерігалась у досліджуваному еякуляті при косій пахвинній грижі 

проявлялася відсутністю акросоми (8 %), а також наявністю подвоєної головки 

(7 %) та подвоєним джгутиком (6,5 %) (рис. 4.10; рис. 4.11). Рідше мали місце 

сперматозоїди з маленькою головкою. Наведені показники є значно гіршими, як 

у контролі. Загальна патологія проміжної частини джгутика сперматозоїдів при 

даній патології у чоловіків найбільш часто проявлялась її стоншенням. Зміни у 

основній частині джгутика у чоловіків при косій пахвинній грижі проявляються 

найбільш часто скрученістю (12 %, проти 10 % у нормі). 

        Щодо функціональних особливостей сперматозоїдів в еякуляті чоловіків за 

цих умов, то кінезисграма свідчить, що прогресивна рухливість сперматозоїдів 
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є нижчою, у порівнянні з контрольною групою. При цьому прогресивна 

рухливість сперматозоїдів (категорії а + в) у чоловіків із косою пахвинною 

грижею становить 64,41 %, проти 76,00 % у контрольній групі. За цих умов в 

еякуляті виявлено 15,19 % нерухомих сперматозоїдів, проти 9,51 % у контролі. 

Показник плодючості Фарріса знизився до 87,53 од., проти 218,40 од. у 

контрольній групі (табл. 4.6). 

 

 

 

Рис. 4.10. Сперматозоїд із подвоєною (1) та вакуолізованою (2) головкою в 

еякуляті чоловіка віком 34 роки при косій пахвинній грижі. Забарвлення: еозин. 

Мікрофотографія. Зб. 288. 

 

 

                                                                                                                   Таблиця 4.6 

Функціональні показники спермограми чоловіків віком 22-35 років 

 при косій пахвинній грижі  

Показники 

сперматозоїдів 

Коса пахвинна грижа Контроль 

Кількість живих % 65,31 ± 3,704,30 ± 76,00 ٭ 

Нерухомі % 15,19 ± 2,361,34 ±9,51 ٭ 
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1 2 3 

Непрогресивний рух % 20,40 ± 3,751,76 ± 14,49 ٭ 

Прогресивний рух % 64,41 ± 3,854,19 ± 76,00 ٭ 

Показник плодючості 

Фарріса  

 7,93 ± 218,40 ٭6,50 ± 87,53

 

Примітка: ٭ р<,0,0 у порівнянні з протилежною стороною              

 

 

 

Рис. 4.11. Сперматозоїд із подвоєним та зігнутим джгутиком в еякуляті 

чоловіка віком 20 років при косій пахвинній грижі. Забарвлення: еозин. 

Мікрофотографія. Зб. 288 

 

        Артерія над’яєчка (рис. 4.12 а) супроводжує його головку, тіло і хвіст, 

віддаючи їм на своєму шляху дрібні гілочки. У паренхімі над’яєчка чоловіків 

зрілого віку при косій пахвинній грижі дрібні артерії покручені, а судини 

гемомікроциркуляторного русла формують сітку, яка місцями виглядає 

дезорганізованою (рис. 4.13). Ще більш деформованою є венозна ланка 

кровоносної системи над’яєчка, в якій переважають, порівнюючи з 
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попередньою віковою групою, сильно покручені, різного діаметру вени. Значно 

густішою виглядає венозна сітка судин у головці над’яєчка. 

 

                                                         

 

                                      а                                                        б 

 

Рис. 4.12. Деформація артерій (а) та вен (б) над’яєчка чоловіків 34 (а) та 35 (б) 

років при косій пахвинній грижі. Ін’єкція  судин свинцевими білилами. 

Ангіограми. Зб. в 2 рази. Позначення :  

1 − яєчкова артерія і вена;  

2 − артерія і вена сім’явиносної протоки;  

3 − артерія і вена м’яза – підіймача яєчка. Зб. в 2 рази 

 

        Часточки над’яєчка розділені вираженими прошарками сполучної тканини. 

Виносні проточки над’яєчка вистелені псевдобагатошаровим стовпчастим 

епітелієм, висота якого знизилась до (29,01 ± 3,10) мкм, порівнюючи з 

контролем (р<0,05), у ньому розрізняють основні епітеліоцити та епітеліоцити 

зі стереоциліями (рис.  4.14).     
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                                           а                                                     б 

Рис. 4.13. Ущільнення судин гемомікроциркуляторного русла над’яєчка 

чоловіків 34 років при косій пахвинній грижі. Ін’єкція  судин паризькою 

синьою. Мікрофотографія. Об. 8, ок. 10. 

 

        Особливістю гемомікроциркуляторного русла пристінкової пластинки 

піхвової оболонки яєчка у чоловіків зрілого віку при косій пахвинній грижі є 

виражена покрученість судин та нерівномірний просвіт капілярів ( рис. 4.15 а ). 

Мікросудини цієї оболонки своєю конструкцією мало відрізняються від таких у 

чоловіків контрольної групи. 

        У м’язі-підіймачі яєчка і його фасції (рис. 4.15 б) пучки кровоносних судин 

зберігають прямолінійний характер, при цьому артеріоли та венули 

розміщуються під кутом до м’язових волокон. Передкапілярні артеріоли та 

капіляри розташовані по ходу м’язових волокон і формують ще досить густу 

сітку. У місці формування вени мають значні розширення просвіту різної 

форми. 

        У зовнішній сім’яній фасції артеріо-венозні пучки втрачають 

прямолінійний характер. Артерії діаметром (125,0 ± 5,6) мм і вени діаметром 

(195,0 ± 9,0) мкм стають значно покрученими, а утворені артеріолами, 
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венулами та іншими судинами мікроциркуляторного русла петлі втрачають 

характерний для контрольної групи рисунок (рис. 4.15 г). 

    

 

 

Рис. 4.14. Розростання сполучнотканинних елементів між виносними 

канальцями над’яєчка та вогнищеве відшарування епітелію в над’яєчку 

чоловіка 35 років при косій пахвинній грижі. Забарвлення: гематоксилін і 

еозин. Мікрофотографія. Об. 40, ок. 10.   

     

        У бічній частині зовнішньої сім’яної фасції гемомікроциркуляторна сітка є 

більш густою, у порівнянні з присередньою, її петлі зберігають витягнутий у 

вертикальному напрямі характер, що зумовлено її розтягненням під впливом 

маси яєчка. Як у латеральній, так і в медіальній частині фасції наявні 

малосудинні та безсудинні зони, але в медіальній частині їх порівняно більше. 

Просвіт артеріол у зовнішній сім’яній фасції має в середньому (25,0 ± 3,0) мкм, 

в утворених ними передкапілярних артеріол – (14,36 ± 2,0) мкм і капілярів – 

(8,0 ± 1,50) мкм, просвіт посткапілярів – (18,45 ± 2,0) мкм, діаметр вени в 

середньому дорівнює (50,0 ± 7,32) мкм. 
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                                     а                                                                                  б 

              
 

                                    в                                                                                г 

 

Рис. 4.15. Перебудова мікроциркуляторного русла оболонок яєчка при косій 

пахвинній грижі. Значне розширення судин пристінкової пластинки піхвової 

оболонки  (а), підвішувального м’яза яєчка (б), його фасції (в) та зовнішньої 

сім’яної фасції (г) чоловіка 35 років. Ін’єкція  судин паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Об. 8. ок. 10. 

 

        За нашими даними результатом впливу вмісту грижового мішка на 

судинно-нервовий пучок сім’яного канатика при косій пахвинній грижі є 

часткова атрофія яєчка, яка проявляється зменшенням діаметру звивистих 

сім’яних трубочок, об’єму ядер інтерстиційних ендокриноцитів, кількості 

сперматоцитів і сперматид, а також редукцією елементів цитоплазматичних 

органел у цитоплазмі міоїдних клітин, підтримувальних епітеліоцитів та 

інтерстиційних ендокриноцитів. Наявні виражені зміни морфологічних та 

функціональних показників спермограм. 
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     4.2. Особливості будови кровоносного русла і паренхіми передміхурової 

залози в чоловіків віком 22-35 років при косій пахвинній грижі 

     В умовах пахвинної грижі передміхурова залоза чоловіків зрілого віку зазнає 

значних змін як з боку її паренхіми, так і строми (рис. 4.16).  

 

 

 

Рис. 4.16. Передміхурова залоза чоловіка 35 років при косій пахвинній грижі. 

Забарвлення: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Об. 20, ок. 10: 

 1 – атрофія секреторного епітелія часточок; 

 2 – вогнищеве розростання строми 

  

        У передміхуровій залозі збільшується кількість залозистих часточок, в 

яких спостерігаються атрофічні процеси. Навколо часточок, що атрофуються, 

має місце перебудова волокнисто-м’язово-еластичної строми зі склеротичними 

змінами. Залозистий компонент становить 56,02 %, а м’язово-еластична строма 

– 43,98 %. Змінюється також співвідношення волокнистих структур, що 

проявляється збільшенням колагенових волокон. Кількість і розміри залоз 

зменшуються, частина з них кістозно розширена. Епітелій, що вистилає 

часточки, сплощений, ядра пікнотичні, цитоплазма інтенсивно забарвлена, межі 

між клітинами не чіткі (рис. 4.17). У частині залоз збереглися епітеліальні 
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складки і виступи, в їхніх просвітах виявляються простатичні тільця і 

ацидофільний секрет. Описані атрофічні зміни носять фокальний характер. У 

частині спостережень місцями зберігається призматичний епітелій із чіткими 

контурами та інтенсивно забарвленим ядром. 

      

 

 

 

Рис. 4.17. Передміхурова залоза чоловіка віком 35 років при косій пахвинній 

грижі. Забарвлення: гематоксилін і еозин. Об. 20, ок. 10. 

Позначення :  

1 – збереження часточок з секреторним епітелієм;  

2 – конкреції 

 

        У режимі сірої шкали d вентральної зони передміхурової залози чоловіків 

даної групи реєструються ділянки підвищеної ехогенності, які чергувались із 

ділянками пониженої щільності паренхіми. 

        У порівнянні з нормою, змінюються ехометричні параметри 

передміхурової залози (табл. 4.7), зокрема її об’єм зростає до (26,5 ± 1,7) см³, а 

маса – до (27,8 ± 1,6) г у середньому. Названі морфометричні параметри 

передміхурової залози є статистично вірогідними (р<0,05). 
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                                                                                                                   Таблиця 4.7 

Ехометричні показники передміхурової залози чоловіків 22-35 років у 

нормі і при косій пахвинній грижі 

Вид 

патології 

Параметри передміхурової залози (M ± m; n=6) р< 0,05 

ширина 

(мм) 

товщина 

(мм) 

довжина 

(мм) 

об’єм 

(см³) 

маса 

(г) 

Норма 36,4 ± 2,0 23,5 ± 1,8 21,8 ± 2,2 21,1 ± 2,0 21,9 ± 1,9 

Пахвинна 

грижа 

1,7 ± 26,5 ٭1,4 ± 26,5 1,6 ± 25,6 ٭1,8 ± 40,0 ٭   ٭1,6 ± 27,8 

 Примітка: ٭р<0,05, у порівнянні з нормою. 

 

        В умовах косої пахвинної грижі статистично достовірно змінюються, 

порівнюючи з нормою, показники кровотоку в передміхуровій залозі (табл. 4.8).   

                                                                                                                   Таблиця 4.8 

Показники кровотоку в передміхуровій залозі у чоловіків 22-35 років при 

косій пахвинній грижі (M ± m) 

Показники Центральна зона Периферійна зона 

Пікова швидкість 

артеріального кровотоку, 

см/с 

6,34 ± 0,52 6,38 ± 0,46 

Діастолічна швидкість 

артеріального кровотоку, 

см/с 

2,42 ± 0,31 2,68 ± 0,24 

Середня лінійна швидкість 

кровотоку, см/с 

5,12 ± 0,38 4,67 ± 0,25 

Пульсаційний індекс, ум.од 1,16 ± 0,05 1,12 ± 0,05 

Індекс резистентності, ум.од 0,68 ± 0,02 0,64 ± 0,02 

Об’ємний кровоток, л/хв. 0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,002 

 

        При цьому паренхіма периферійної зони передміхурової залози 

характеризується нижчою васкуляризацією, у порівнянні з центральною, в якій 

щільність судинного сплетення є більшою. У зв’язку з застоєм крові в 
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передміхуровій залозі судинний рисунок у ній неоднорідний, дезорганізований, 

наявне значне зниження пікових лінійних швидкостей та об’ємного кровотоку, 

у порівнянні з нормою (рис. 4.18).  

 

 

Рис. 4.18. Ультразвукова ангіоехограма передміхурової залози чоловіка 30 років 

при косій пахвинній грижі. Зниження пікових лінійних швидкостей кровотоку в 

артеріях 

 

        Так, ПШ систолічного кровотоку складає (6,38 ± 0,46) см/с (р< 0,05), ДШ 

кровотоку – (2,68 ± 0,24) см/с (р<0,05), об’ємний кровотік – (0,01 ±  0,002) л/хв 

(р< 0,05). 

        Таким чином, результатом впливу вмісту грижового мішка на судинно-

нервовий пучок сім’яного канатика при косій пахвинній грижі є часткова 

атрофія яєчка, яка проявляється зменшенням його об’єму на 8 %, діаметру 

звивистих сім’яних трубочок – на 19 %, об’єму ядер ІЕ – на 15 %, числа 

сперматоцитів на 17 % і сперматид – на 23 %.  

        Ці зміни в яєчку зумовлені зниженням максимальної швидкості кровотоку 

в яєчковій артерії до (16,0 ± 2,1) см/с, а в межах паренхіми – до (10,5 ± 1,7) см/с. 

Кількість сперматозоїдів, що зберегли звичайну морфологію становить 64,4 %. 
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У з’єднувальному апараті ПЕ наявна редукція мікрофіламентів, нерівномірне 

розширення канальців ендоплазматичної сітки та зближення цитолем. Маса і 

об’єм передміхурової залози збільшуються, а показники кровотоку, навпаки – 

зменшуються, ПШ систолічного кровотоку складає (6,38 ± 0,46) см/с, проти 

(17,80 ± 3,0) см/с, середня лінійна швидкість кровотоку – (4,67 ± 0,25) см/с, 

проти (8,12 ± 1,03) у контролі і об’ємний кровотік зменшується до (0,01 ± 0,002) 

л/хв, проти (0,06 ± 0,012) л/хв. у нормі (р<0,05).                                                                                                   

        В умовах наявності косої пахвинної грижі в передміхуровій залозі 

розвиваються вогнищеві атрофічні зміни в часточках із розростанням м’язово-

еластичної строми. Співвідношення між залозистою паренхімою і м’язово-

еластичною стромою складає 56,02 % до 43,98 %, при цьому до (498,0 ± 0,23) 

нг/дл знизижується концентрація тестостерону.  
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РОЗДІЛ 5 

КРОВОНОСНІ СУДИНИ І ПАРЕНХІМА ЯЄЧКА, НАД’ЯЄЧКА, ЇХНІХ 

ОБОЛОНОК ТА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ В ЧОЛОВІКІВ ВІКОМ 22-

35 РОКІВ ПІСЛЯ ПЛАСТИКИ ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ПАХВИННОГО 

КАНАЛУ ПРИ КОСІЙ ПАХВИННІЙ ГРИЖІ 

 

        5.1. Кровоносні судини і паренхіма яєчка, над’яєчка та їхніх оболонок 

в чоловіків віком 22-35 років після пластики задньої стінки пахвинного 

каналу 

        Як відомо, пластика задньої стінки пахвинного каналу може 

супроводжуватися значною травматизацією елементів сім’яного канатика в 

зв’язку з більшим об’ємом необхідних втручань та технічними труднощами, 

пов’язаними з їхнім виконанням. При аналізі артеріограм через 5 років на 

стороні хірургічного втручання виявлено значне розширення просвіту яєчкової, 

артерії підвішувального м’яза яєчка та артерії сім’явиносної протоки (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Виражена покрученість артерій паренхіми яєчка (1) чоловіка 35 років 

на стороні пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній 

грижі. Інє’кція судин сумішшю свинцевих білил в ефірі з хлороформом. 

Артеріограма. Зб.: у 2 рази. 
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         Дрібні судини оболонок сім’яного канатика розширені. На стороні 

пластики пахвинного каналу спостерігається перебудова вен яєчка. У зв’язку з 

частковою атрофією органа та зменшенням його в об’ємі поверхневі вени яєчка 

редуковані, а просвіт тих, що залишилися, розширений. Зменшується кількість 

та змінюється рисунок глибоких вен статевої залози (рис. 5.2).  

         

 

Рис. 5.2. Вени яєчка чоловіка 34 роки на стороні пластики задньої стінки 

пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. Інє’кція судин сумішшю 

свинцевих білил в ефірі з хлороформом. Венограма. Зб. 2. 

      

        Капіляри яєчка на стороні операції заповнюються нерівномірно, мають 

місце розширені та звужені ділянки, звичайна архітектоніка порушена в зв’язку 

з тим, що капілярні петлі набувають неправильної форми (рис. 5.3 а). 

        Частина капілярів редукована, у більшості досліджених препаратів 

спостерігаються значні зміни в стінках кровоносних судин. У них має місце 

розщеплення еластичних мембран, відбувається атрофія гладких м’язових і 

еластичних волокон, спостерігається проліферація сполучної тканини, гіаліноз, 
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у результаті чого стінка артеріальних і венозних судин потовщена, а їхній 

просвіт звужений (рис. 5.3 б). 

 

                       
                                   а                                                                   б 

Рис. 5.3. Збільшення концентрації судин гемомікроциркуляторного русла (а) та 

розщеплення і фрагментація еластичних мембран (б) яєчкової артерії чоловіків 

35 років після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній 

грижі. Ін’єкція  судин паризькою синьою (а), забарвлення зрізу фуксилін – 

пікрофуксином (б). Мікрофотографія. А – об. 8, ок. 10; б – об. 40, ок. 10. 

 

        Нами встановлено, що пластика задньої стінки пахвинного каналу в 

грижоносіїв проведена у терміни від одного до трьох років, за даними 

ультразвукової кольорової допплерографії не призвела до суттєвого 

підвищення середньої максимальної швидкості кровотоку в яєчковій артерії в 

межах сім’яного канатика (16,5 ± 0,7) см/с, у порівнянні з цим показником у 

грижоносіїв. Середня максимальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в 

межах паренхіми органа дещо збільшується (11,0 ± 0,5) см/с, але не є 

вірогідною, у порівнянні з грижоносіями. ДШ кровотоку в яєчковій артерії в 

межах сім’яного канатика збільшується до (7,1 ± 0,6) см/с, що складає різницю 

у 10 % (р<0,05).  
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        Тобто, покращення кровотоку в яєчковій артерії після герніопластики не є 

достовірним. Також покращується кровоток і в паренхімі яєчка. Якісні 

показники кровотоку – індекс резистентності знизився до (0,65 ± 0,1) ум. од., а 

пульсаційний індекс  − до (2,2 ± 0,1) ум. од. (рис. 5.4). 

      

 

 

 

Рис. 5.4. Кольорова допплерограма яєчка чоловіка 30 років після 

герніопластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. 

Зниження висоти систолічного піку 

 

        У частини хворих після операції вени яєчка як у межах сім’яного канатика, 

так і в паренхімі, залишаються розширеними, що свідчить про порушення 

відтоку крові від яєчка, зміни гемодинаміки у венах, які супроводжувалися 

проміжним рефлюксом крові (рис. 5.5). 

        В умовах названого оперативного втручання об’єм яєчка зменшується, у 

середньому, до (16,76 ± 1,98) см³, проти (17,81 ± 1,53) см³ (р<0,05) в 

грижоносіїв (табл. 5.1). Діаметр звивистих сім’яних трубочок зменшується, у 
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середньому, до (169,79 ± 13,89) мкм, проти (178,62 ± 11,25) мкм (р<0,05), а 

кількість їх на 1 мм² площі гістологічного зрізу збільшився з 25 до 28,3. 

 

 

Рис. 5.5. Ангіоехоструктура яєчка чоловіка 28 років після герніопластики при 

косій пахвинній грижі. Зворотний кровоток по яєчковій вені на фоні проби 

Вальсальви 

                                                                                                                   Таблиця 5.1 

Показники об’єму яєчка, ядер інтерстиційних ендокриноцитів та діаметр 

сім’яних трубочок у чоловіків 22-35 років після герніопластики (М±m) 

Об’єкт 

дослідження 

Об’єм яєчка 

(см³) 

Об’єм ядер 

інтерстиційних 

ендокриноцитів 

(мкм³) 

Діаметр звивистих 

сім’яних трубочок 

 (мкм) 

Стан після 

операції 

16,76 ± 1,98 79,33 ± 1,98 169,79 ± 13,89 

Коса пахвинна 

грижа 

17,81± 1,53 82,07 ± 3,11 178,62± 11,25 

Примітка: ٭ р<,0,0 у порівнянні з протилежною стороною 

 

      Об’єм ядер ІЕ зменшений до (79,33 ± 1,98) мкм³, проти ( 82,07 ± 3,11) мкм³ у 

контролі (р<0,05). В інтерстиціальній тканині має місце лімфогістіоцитарна 

інфільтрація. 
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        В умовах пластики задньої стінки пахвинного каналу структура 78 % 

звивистих сім’яних трубочок змінена   (табл. 5.2).                                

                                                                                                                   Таблиця 5.2 

Процентний вміст звивистих сім’яних трубочок із різним ступенем 

ушкодження сперматогенезу в чоловіків 22-35 років після герніопластики 

Нормальна 

Будова 

Ступінь пошкодження 

легкий важкий спустошення 

22,0 29,0 29,8 19,2 

 

        Зазначимо, що в 29,8 % випадків має місце важкий ступінь порушення 

сперматогенезу, а 19,2 % звивистих сім’яних трубочок повністю спустошені 

(табл. 5.2). В одних трубочках на потовщеній та гіалінізованій оболонці 

розміщені тільки ПЕ та поодинокі сперматогонії (рис. 5.6). Загальна кількість 

клітин сперматогенного епітелія зменшена (табл. 5.3). 

 

 

Рис. 5.6. Потовщення оболонки звивистих сім’яних трубочок, їхня деформація з 

редукцією клітин сперматогенного епітелія яєчка (1) чоловіка 35 років після 

герніопластики. Забарвлення: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Об.20, 

ок. 10 
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                                                                                                                  Таблиця 5.3 

Кількість клітин сперматогенного епітелію в звивистих сім’яних 

трубочках яєчка чоловіків 22-35 років після герніопластики (М ± m)  

Об’єкт 

дослідження 

Вид клітин 

сперматогонії Сперматоцити сперматиди 

Стан після 

операції 

 ٭4,28 ± 180,89 ٭3,01 ± 98,42 0,26 ± 4,5

Коса пахвинна 

грижа 

 ٭4,97±219,61 ٭6,32 135,19± 0,23 5,18±

        Примітка: ٭р<0,05 в порівнянні з контролем 

        

        Ядра міоїдних клітин неправильної форми, хроматин розташований 

нерівномірно. Після герніопластики з боку сім’яних трубочок спостерігається 

потовщення внутрішнього шару їхньої оболонки та проникнення його в 

окремих ділянках на різну глибину між ПЕ та сперматогоніями (рис. 5.7). 

 

 

Рис. 5.7. Деформація ядра (Я) та вакуолізація цитоплазми (В) міоїдної клітини 

власної оболонки звивистої сім’яної трубочки, набряк цитоплазми і 

нерівномірна конденсація хроматину ядра сперматоцита на стадії прелептотени 

яєчка чоловіка 27 років після герніопластики при косій пахвинній грижі. 

Електронна мікрофотографія. Зб. × 8000. 
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        У цитоплазмі міоїдних клітин має місце редукція міофіламентів та крист 

мітохондрій, вакуолізація їхнього матриксу. Елементи ендоплазматичної сітки 

розширені, кількість мікропіноцитозних пухирців збільшена. В ядрах 

підтримувальних епітеліоцитів хроматин розповсюджений дифузно. 

Навколоядерний простір виражений слабо (рис. 5.8).  

        У цитоплазмі ПЕ спостерігається велика кількість везикул. Мітохондрії 

характеризуються щільним матриксом та частково редукованими кристами. 

Елементи комплексу Гольджі та ендоплазматичної сітки значно розширені, 

збільшена кількість жирових включень, з’являються мієліноподібні структури 

(див. рис. 5.8), має місце деформація з’єднувального апарату цих клітин. 

      

 

 

Рис. 5.8. Значне розширення канальців ендоплазматичної сітки (ЕС) та 

гомогенізація гребенів мітохондрій (М) цитоплазми підтримувального 

епітеліоцита (ПЕ) яєчка чоловіка віком 30 років в умовах герніопластики при 

косій пахвинній грижі. Електронна мікрофотографія. Зб.  × 8000 

 

        У сперматогоніях має місце розширення порожнин ендоплазматичної 

сітки. У мітохондріях відзначається фрагментація гребенів, вакуолізація 
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матрикса. Навколоядерний простір нерівномірно розширений. Такого ж 

характеру ультраструктурні зміни спостерігаються в сперматоцитах і 

сперматидах, у них виявляються великих розмірів везикули та нерівномірна 

конденсація хроматину (рис. 5.9). 

                    

 

Рис. 5.9. Виражений набряк цитоплазми сперматид 7-го етапу розвитку та 

сперматоцитів на стадії пахітени яєчка чоловіка 30 років після пластики задньої 

стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. Електронна 

мікрофотографія. Зб. × 5000. Позначення: 

А – акросома;  

С – сперматида 7-го етапу розвитку; 

СП – сперматоцит на стадії пахітени 

        ІЕ характеризуються нерівномірною щільністю нуклеоплазми. Мітохондрії 

набувають неправильної форми. Частина з них повністю зруйнована, в інших − 

матрикс вакуолізований та фрагментовані гребені. Елементи комплексу 

Гольджі і цистерни ендоплазматичної сітки розширені. У цитоплазмі клітин 

знаходиться велика кількість везикул (рис. 5.10). Рівень тестостерону в крові 

чоловіків даної групи є нижчий (360,0 ± 17) нг/дл, (р<0,05), ніж у чоловіків при 

наявності в них косої пахвинної грижі. 
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Рис. 5.10. Вакуолізація (В) цитоплазми та деформація ядра (Я) інтерстиційного 

ендокриноцита яєчка чоловіка віком 27 років після герніопластики. Електронна 

мікрофотографія. Зб.  × 8000 

        У чоловіків зрілого віку, котрі перенесли пластику задньої стінки 

пахвинного каналу, об’єм еякуляту становить (2,80 ± 0,70) мл. Концентрація 

сперматозоїдів у ньому є нижчою – (46,3 ± 2,50) млн/мл, ніж у чоловіків з 

косою пахвинною грижею - (52,45 ± 0,06) млн/мл. При цьому кількість 

нормальних форм сперматозоїдів зменшується до 55,33 %, проти 67,85% 

сперматозоїдів в еякуляті попередньої групи чоловіків (табл. 5.4), (р<0,05). 

                                                                                                             

                                                                                                            Таблиця 5.4                                                                                                                                           

Морфологічні показники спермограми чоловіків 22-35 років після 

пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі 

Показники сперматозоїдів Пластика пахвинного 

каналу 

Грижоносії 

Концентрація сперматозоїдів 

млн/мл 

 0,06 ±52,45 ٭2,50 ± 46,31

Кількість мертвих % 43,51 ± 2,461,40 ±32,26 ٭ 

Кількість патологічних % 44,57 ± 2,651,64 ±33,15 ٭ 

Патологія головки % 16,57 ± 1,13 13,40± 0,21 

Патологія основної частини 

джгутика % 

19,43 ± 1,25 13,27± 0,45 
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1 2 3 

Патологія проміжної частини 

джгутика % 

8,67 ± 0,42 7,48± 0,62 

Нормальні % 55,33 ± 3,47 67,85± 3,50 

Примітка: ٭ р<,0,0 у порівнянні з контролем 

 

        Просвіт кровоносних капілярів звужений за рахунок набухання 

цитоплазми ендотеліоцитів, внутрішня плазмолема яких утворює різні виступи. 

Комплекс Гольджі розвинутий слабо, канальці ендоплазматичної сітки 

розширені з явищами дегрануляції. Кількість і розміри мітохондрій зменшені, 

кристи в більшості з них зруйновані, а матрикс вакуолізований. Структура 

контактів між ендотеліоцитами не порушена. Ядра ендотеліоцитів неправильної 

форми, нуклеолема утворює інвагінації, хроматин сконцентрований 

периферійно, навколоядерний простір нерівномірно розширений (рис. 5.11).  

 

 

 

Рис. 5.11. Деформація ядер (Я) із нерівномірною конденсацією хроматину 

ендотеліоцитів, набряк цитоплазми (Ц) та мікроклазматоз гемокапіляра яєчка 

чоловіка 27 років після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій 

пахвинній грижі. Електронна мікрофотографія. Зб.  × 8000                                                                                                            
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        Привертає увагу факт збільшення до 16,57 % кількості сперматозоїдів із 

патологією головки (маленька головка), проти 13,4 % сперматозоїдів при косій 

пахвинній грижі (рис. 5.12) .  

 

 

 

Рис. 5.12. Сперматозоїди з укороченими джгутиками (1) і деформованою 

головкою (2) в еякуляті чоловіка 33 років після пластики задньої стінки 

пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. Забарвлення: еозин. 

Мікрофотографія. Зб. 144.   

 

        Також зростає до 8,67 % кількість сперматозоїдів із патологією проміжної 

частини джгутика, та до 19,43 % − основної його частини. Найбільш виражені 

патологічні зміни полягають в укороченні джгутика (рис. 5.13). До 59,0 % 

знижується кількість прогресивно рухливих сперматозоїдів, до 19,7 % 

збільшуєсться − нерухомих сперматозоїдів, проти 64,41 % і 15,19 %, відповідно 

в контролі.  

        Показник плодючості Фарріса знижується до 76,5 од, проти 87,53 од. при 

косій пахвинній грижі (табл.5.5).                                                               
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Рис. 5.13. Сперматозоїди з маленькою головкою (1) та вакуолізованою 

головкою (2) в еякуляті чоловіка 35 років після пластики задньої стінки 

пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. Забарвлення: еозин. Зб. 288                                                           

                                                                                                                     Таблиця 5.5                                      

           Функціональні показники спермограми чоловіків 22-35 років після 

герніопластики при косій пахвинній грижі 

Показники сперматозоїдів Пластика пахвинного 

каналу 

Коса пахвинна грижа 

Кількість живих % 56,49 ± 3,743,70 ± 65,31 ٭ 

Нерухомі % 19,70 ± 2,652,36 ± 15,19 ٭ 

Непрогресивний рух % 21,30 ± 2,903,75 ± 20,40 ٭ 

Прогресивний рух  (а+в)% 59,00± 3,503,85 ± 64,41 ٭ 

Показник плодючості 

Фарріса  

 6,50 ± 87,53 ٭6,50 ± 76,5

Примітка: ٭p<,0,0 у порівнянні з контролем 

      

        В умовах пластики пахвинного каналу артеріальні і венозні кровоносні 

судини над’яєчка, особливо в його головці та хвості, значно покручені і 

утворюють густу сітку (рис. 5.14 а,б). Це також відноситься до судин 

гемомікроциркуляторного русла над’яєчка. У ньому має місце значне 

розширення просвіту мікросудин, особливо венулярної ланки (рис. 5.15). 
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Діаметр виносних проточок над’яєчка в цих умовах зменшується до (251,73 ± 

3,49) мкм, висота епітелію знижується до (23,17± 4,45)  мкм (р<0,05) (рис. 5.16). 

        У над’яєчку відзначається значне розростання сполучної тканини. Вени 

над’яєчка значно розширені, вони важко диференціюються як у межах його 

паренхіми, так і в сім’яному канатику. 

                                                                
 

                                    а                                                               б 

Рис. 5.14. Виражена покрученість артерій (а) та вен (б) над’яєчка чоловіків 34 

(а) та 36 (б) років після пластики задньої стінки пахового каналу при косій 

пахвинній грижі. Ін’єкція судин свинцевими білилами. Зб. 2. Позначення: 

 1- яєчкова артерія і вена;  

 2- артерія і вена сім’явиносної протоки;     

 3- артерія і вена підвішувального м’яза яєчка.  

  

       Після пластики пахвинного каналу зміни в гемомікроциркуляторному руслі 

оболонок яєчка проявляються, насамперед, значним розширенням просвіту всіх 

ланок та наявністю на їхньому шляху мікроварикозів. Зокрема це стосується 

пристінкової пластинки піхвової оболонки яєчка та м’яза-підіймача яєчка  (рис. 
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5.17 а,б). Значно деформованою є сітка мікросудин фасції м’яза-підіймача 

яєчка, де особливо розширеними є судини венулярної ланки.  

                                         

                                       а                                                     б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рис. 5.15. Збільшення концентрації судин гемомікроциркуляторного русла 

над’яєчка чоловіка 35 років після пластики задньої стінки пахвинного каналу 

при косій пахвинній грижі. Ін’єкція судин паризькою синьою. 

Мікрофотографія. Об. 8, ок. 10  

 
Рис. 5.16. Розростання сполучної тканини над’яєчка та деформація виносних 

проточок і сплощення в них епітелію в чоловіка 35 років після пластики задньої 

стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. Забарвлення: 

гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. Об. 20, ок. 10. 
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а                                                              б 

       
                                  в                                                                 г 

Рис. 5.17. Деформація та розширення просвіту судин мікроциркуляторного 

русла пристінкової пластинки піхвової оболонки яєчка (а), м’яза-підіймача 

яєчка (б), його фасції (в) та зовнішньої сім’яної фасції (г) чоловіка 35 років 

після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі. 

Ін’єкція судин паризькою синьою. Мікрофотографія. Об. 8, ок. 10. 

 

        Зовнішня сім’яна фасція характеризується деформацією утвореної 

мікросудинами сітки та наявністю в ній мікроварикозів (див. рис. 5.17 г). Дрібні 

артерії та артеріоли покручені, із нерівномірно розширеними на їхньому 

протязі просвітами.    

        Узагальнюючи результати даного розділу можна зробити висновки, що в 

чоловіків зрілого віку після пластики пахвинного каналу має місце 

встановлений за допомогою допплерографії та проби Вальсальви рефлюкс 

крові в лозоподібне сплетення, що призводить до значних структурно-

функціональних змін в яєчку.  
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        5.2. Особливості будови кровоносного русла та паренхіми 

передміхурової залози в чоловіків 22-35 років після пластики задньої 

стінки пахвинного каналу при косій пахвинній грижі 

        Після пластики задньої стінки пахвинного каналу у чоловіків 22-35 років а 

дослідних препаратах передміхурової залози епітелій частини секреторних 

відділів призматичний із світлою цитоплазмою і базально розташованим, 

овальної форми ядром (рис. 5.18). 

 

      

 

Рис. 5.18. Передміхурова залоза чоловіка 35 років після герніопластики при 

косій пахвинній грижі. Забарвлення: гематоксилін і еозин. Мікрофотографія. 

Об. 20,ок. 10. Позначення:  

1 – виражена атрофія часточок; 

2 – значне розростання строми;  

3 − крохмальні тільця  

 

        У просвіті частини вивідних проточок наявний простатичний секрет і різна 

кількість злущених епітеліальних клітин. М’язово-еластична строма, що оточує 

кінцеві відділи залоз, значно розширена (див.рис. 5.18), у ній визначаються 

макрофаги, фібробласти, плазмоцити і тканинні базофіли. 
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        В інших препаратах передміхурової залози спостерігаються розширення 

просвітів залоз та сплощення клітин секреторного епітелію (рис. 5.19). 

Атрофічні зміни в передміхуровій залозі проявляються фіброзуванням гладкої 

м’язової тканини. До 52,04 % зменшується відносна площа залозистого 

компонента і до 47,96 % зростає площа волокнисто-м’язово-еластичного 

компонента. 

 

 

 

Рис. 5.19. Передміхурова залоза чоловіка віком 35 років після герніопластики 

при косій пахвинній грижі. Забарвлення: гематоксилін і еозин. Об. 40,ок. 10. 

Позначення:  

1 – розростання строми; 

2 – конкреції в кінцевих відділах залоз 

 

        Порівняння ехометричних параметрів передміхурової залози свідчать про 

те, що після пластики пахвинного каналу її ширина зростає до (46,7 ± 1,9) мм, 

проти (40,0 ± 1,8) мм у грижоносіїв (р< 0,05), товщина – до (28,0 ± 1,7) мм, 

проти (25,6 ± 1,6) мм (р< 0,05), довжина – до (28,0 ± 1,8) мм, проти (26,5 ± 1,4) 

мм (р< 0,05). Об’єм передміхурової залози збільшився до (31,6± 1,5) см³, проти 

(26,5 ± 1,7) см³, а маса – до (37,3 ± 2,0) г, проти (27,8 ± 1,6) г у контролі (р<0,05) 
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(табл. 5.6). Ехоструктура передміхурової залози неоднорідна, чергуються дрібні 

зони пониженої та підвищеної ехогенності. Капсула потовщена. У нормі 

ехогенність тканин передміхурової залози середня. 

                                                                                                                   Таблиця 5.6 

Ехометричні показники передміхурової залози чоловіків 22-35 років у 

нормі і після герніопластики при косій пахвинній грижі 

 

Вид 

досліду 

Параметри передміхурової залози (M±m; р<0,05) 

ширина 

(мм) 

товщина 

(мм) 

довжина 

(мм) 

об’єм 

(см³) 

маса 

(г) 

Грижоносії 40,0 ±  1,8 25,6 ± 1,6 26,5 ± 1,4 26,5 ± 1,7 27,8 ± 1,6 

Пластика 

пахвинного 

каналу 

1,5 ± 31,6 ٭1,8 ± 28,0 ٭1,7 ± 28,0 ٭1,9 ± 46,7 ٭   37,3 ± 2,0 ٭   

Примітка: ٭р < 0,05, у порівнянні з нормою. 

 

        За даними кольорової ангіографії, у чоловіків зрілого віку після пластики 

задньої стінки пахвинного каналу в передміхуровій залозі виявляється 

дезорганізація судинного малюнку (рис. 5.20).     

 

Рис. 5.20. Ультразвукова ангіоехограма передміхурової залози чоловіка 30 років 

після герніопластики при косій пахвинній грижі. Зниження кровотоку 
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        Нами відзначено значне зниження пікової швидкості артеріального 

кровотоку – (5,51 ± 0,58) см/с (р<0,05), пікової швидкості венозного кровотоку 

(2,62 ± 0,36) см/с (р<0,05), щільності судинного сплетення – (0,62 ± 0,28) 

судин/см² (р<0,05), діаметру різних кровоносних судин, а також об’ємного 

кровотоку – (0,01 ± 0,002) л/хв (р<0,05) у периферійній зоні органа і в ділянках 

фіброзних змін (табл. 5.7), у порівнянні з такими ж показниками кровотоку в 

передміхуровій залозі у чоловіків цієї ж вікової групи при косій пахвинній 

грижі.                                                                                                     

                                                                                                                   Таблиця 5.7 

Показники кровотоку в передміхуровій залозі в чоловіків віком 22-35 років 

після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній 

грижі (M±m) 

Показники Центральна зона Периферійна зона 

Пікова швидкість 

артеріального кровотоку, 

см/с 

5,48 ± 0,62 5,51 ± 0,58 

Діастолічна швидкість 

артеріального кровотоку, 

см/с 

2,38 ± 0,36 2,62 ± 0,36 

Середня швидкість 

кровотоку, см/с 

4,18 ± 0,45 3,92 ± 0,36 

Пульсаційний індекс, ум.од 0,98 ± 0,05 0,96 ± 0,05 

Індекс резистентності, ум.од 0,64 ± 0,02 0,62 ± 0,02 

Об’ємний кровоток, л/хв. 0,01 ± 0,001  0,01 ± 0,002 

     

        Таким чином, аналіз ангіограм, гістологічних препаратів, електронограм 

яєчка після пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній 

грижі, порівнюючи з неоперованою грижею, свідчить про зменшення об’єму 

органа на 7 %, діаметра звивистих сім’яних трубочок − на 6 %, об’єма ядер ІЕ – 

на 7 %, кількість сперматоцитів зменшується на 29 %, сперматид – на 37 %.  

        В еякуляті зростає кількість патологічних форм сперматозоїдів та 

знижуються показники рухливості і плодючості. 
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        Після герніопластики об’єм передміхурової залози збільшується до (31,6 ± 

1,5) см³, проти (26,5 ± 1,7) см³, маса – до (37,3 ± 2,0) г, проти (27,8 ± 1,6) г при 

косій пахвинній грижі (р<0,05). Спостерігається зниження ПШ артеріального 

кровотоку – (5,51 ± 0,58) см/с, а також ОК – (0,01 ± 0,002) л/хв у периферійній 

зоні органа і в ділянках фіброзних змін. Вірогідно нижчим у цих умовах є 

рівень тестостерону в крові (360,0 ± 0,17) нг/дл. 

        Результати дослідження даного розділу опубліковані в таких працях:  

1. Поливкан М.И. Ультраструктурные изменения в яичке после пластики задней 

стенки пахового канала при косой паховой грыже / М.И. Поливкан. − Молдова, 

Curierul medical, - Vol.57, № 3, 2014, Р. 42-44. 

2. Поливкан М.І. Структурні зміни в яєчку після пластики задньої стінки 

пахвинного каналу / М.І. Поливкан // IV Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених: матер. конф. – Вінниця, 2013. − с.88. 

3. Грицуляк Б.В. Гемодинамічні зміни у кровоносних судинах сімяного 

канатика та яєчка в умовах косої пахвинної грижі і після пластики пахвинного 

каналу / Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, Є.А. Литвинець. Л.В. Костенко, М.І. 

Поливкан // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т.14, №  1. – 

С. 45–48. 
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РОЗДІЛ 6 

ХАРАКТЕР ГІСТОСТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЯЄЧКУ В УМОВАХ 

ЗАТИСКАННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН СІМ’ЯНОГО КАНАТИКА ТА 

ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 

 

        6.1. Гістоструктурні зміни в яєчку після затискання кровоносних 

судин сім’яного канатика 

       Макроскопічно яєчка лабораторних щурів являють собою парні органи 

овальної форми, вкриті ззовні сполучно-тканинною капсулою – білковою 

оболонкою. При мікроскопічному дослідженні гістологічних препаратів яєчка 

статевозрілих щурів контрольної групи (рис. 6.1), звивисті сім’яні трубочки на 

поперечних зрізах мають округлу або овальну форму, їхній діаметр становить 

(197,24 ± 5,25) мкм.  

 

       

Рис.6.1. Звивисті сім’яні трубочки яєчка щура в нормі. До оболонки сім’яних 

трубочок концентричними рядами прилягають клітини сперматогенного 

епітелію на різних стадіях розвитку (1). Забарвлення: ШИК-гематоксилін. 

Мікрофотографія. Об.40, ок. гомаль 1,7  
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        До оболонки звивистих сім’яних трубочок, що знаходяться на VІІ стадії 

циклу, прилягають підтримувальні епітеліоцити та кількома шарами 

сперматогонії на стадії прелептотени, пахітени і сперматиди 7-го етапу 

розвитку. У базальній частині стінки звивистих сім’яних трубочок розташовані 

сперматогонії, ближче до просвіту − сперматоцити на стадії прелептотени і 

пахітени та з меншою кількістю цитоплазми сперматиди.  

        При забарвленні зрізів ШИК – гематоксиліном у них чітко визначається 

акросома, яка на VII стадії циклу формує структуру, котра нагадує собою 

парасолю, і охоплює значну частину ядерної поверхні. Кількість сперматогоній 

типу А становить 9,02 ± 0,66, сперматоцитів на стадії прелептотени дорівнює 

230,58 ± 2,52, сперматоцитів на стадії пахітени − 299,82 ± 4,43 та сперматид 7-

го етапу розвитку – 916,76 ± 22,06.  

        В частині звивистих сім’яних трубочок (6,7 %) виявляються поодинокі 

клітини з вакуолізованою цитоплазмою і пікнотичним ядром, що може бути 

проявом фізіологічної дегенерації – апоптозу. 

        У просвіті частини сім’яних трубочок виявляються сформовані 

сперматозоїди. За нашими даними концентрація сперматозоїдів в еякуляті 

тварин становить (67,50 ± 3,60) млн/мл, кількість нормальних сперматозоїдів – 

(76,10 ± 4,52) %, патологічних форм – (24,10 ± 1,15) %, живих – (79,50 ± 4,30) 

%. За даними кінезисграми кількість сперматозоїдів з прогресивним рухом 

становить (55,62 ± 3,42) %, а нерухомих сперматозоїдів – (18,63 ± 2,34) %. 

        Між звивистими сім’яними трубочками довкола кровоносних капілярів 

розташовані клітини інтерстиційної тканини з невеликими групами ІЕ. 

        На 7-му добу після 15-хвилинного затискання кровоносних судин 

сім’яного канатика відзначаються зміни показників маси яєчка (табл. 6.1). За 

цих умов зменшується діаметр звивистих сім’яних трубочок, у середньому, до 

(144,72 ± 4,31) мкм (р<0,05). Об’єм ядер інтерстиційних ендокриноцитів 

становить (79,01 ± 1,58) мкм³. Співвідношення між інтерстиційною тканиною і 

паренхімою органу складає (27,34 ± 0,98) %. 
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                                                                                                            Таблиця 6.1 

Маса яєчка щурів на 7-му і 30-ту доби після 15 хвилинного затискання 

кровоносних судин сім’яного канатика ( М±m ) 

Тривалість 

досліду (доба) 

    Маса тіла (г) Маса яєчка (г) 

Затискання Інтактні 

Контроль 197,6 ± 3,81 1,406 ± 0,084 1,408 ± 0,040 

7 196,8 ± 3,92 1,283 ± 0,103 1,396 ± 0,125 

 0,115 ± 1,372 ٭0,169 ± 1,114 4,67 ± 212,39 30

 

Примітка :  ٭р<0,05, у порівнянні з контролем.    

        

        За умов циркуляторної гіпоксії яєчка структурні зміни в органі 

проявляються набряком міжканальцевої сполучної тканини, розвитком у ній 

сполучнотканинних елементів. У 20,0 % звивистих сім’яних трубочок наявний 

важкий ступінь пошкодження клітин зі значним зменшенням їхньої кількості, 

особливо сперматоцитів на стадії пахітени та сперматид 7-го етапу розвитку 

(рис. 6.2). У 6,0 % звивистих сім’яних трубочок клітини сперматогенного 

епітелію відсутні (таб. 6.2).                                                                                                          

                                                                                                                   Таблиця 6.2 

Процентний вміст звивистих сім’яних трубочок із різним ступенем 

пошкодження клітин сперматогенного епітелію в яєчку щурів на 7-му і 30-

ту добу після 15 хвилинного затискання кровоносних судин сім’яного 

канатика (M±m) , (n=5) 

Тривалість 

досліду (доба) 

Нормальна 

будова (%) 

Ступінь пошкодження (%) 

Легкий тяжкий спустошені 

Контроль 93,3 6,7 - - 

7 38,0 36,0 20,0 6 

30 4 27,6 38,0 30,4 
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Рис. 6.2. Відшарування та пошкодження клітин сперматогенного епітелію через 

7 діб після 15 хвилинного затискання кровоносних судин сім’яного канатика 

щура. Забарвлення : ШИК-гематоксилін. Мікрофотографія. Об.40, ок.гомаль 

1,7. 

 

        Кількість клітин сперматогенного епітелію значно відрізняється від норми. 

Зокрема, кількість сперматогоній типу А становить 8,44 ± 0,49, сперматоцитів 

на стадії прелептотени – 206,83 ± 6,64, сперматоцитів на стадії пахітени – 

214,17 ± 2,57, сперматид 7-го етапу розвитку – 766,49 ± 4,91 (р<0,05). 

        Через 30 діб від початку досліду (затискання кровоносних судин на 15 хв) 

маса яєчка становить (1,114 ± 0,169) г, проти (1,408 ± 0,040) г у контролі. 

Порівнюючи з контролем, діаметр звивистих сім’яних трубочок зменшується 

до (139,57 ± 3,62) мкм (табл. 6.3, р<0,05).  

        Достовірно зменшується об’єм ядер інтерстиційних ендокриноцитів. 

Співвідношення між інтерстиційною тканиною і паренхімою органу становить 

(28,18 ± 0,65) %, що свідчить про зростання кількості міжканальцевої сполучної 

тканини. Частина звивистих сім’яних трубочок деформована, в їхній власній 

оболонці має місце проліферація клітинних елементів. Порівнюючи з 
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попереднім терміном експерименту, кількість сперматоцитів на стадії пахітени 

зменшується до 156,54 ± 1,89 (проти 299,82 ± 4,43 у контролі, р<0,05) та 

сперматид 7-го етапу розвитку – до 543,50 ± 13,14 (проти 916,76 ± 22,06, 

р<0,05) (табл.6.4). 

                                                                                                                   Таблиця 6.3 

Морфометричні показники діаметрів звивистих сім’яних трубочок, об’єму 

ядер інтерстиційних ендокриноцитів, співвідношення інтерстиційної 

тканини і трубочок в яєчку щурів на 7-му і 30-ту доби після 15 хв 

затискання кровоносних судин сім’яного канатика (M±m) 

Тривалість 

досліду 

(доба) 

Діаметр звивистих 

сім’яних 

трубочок 

(мкм) 

Об’єм ядер 

інтерстиційних  

ендокриноцитів  

(мкм³) 

Співвідношення 

інтерстиційної 

тканини і трубочок 

(%) 

Контроль 197,24±5,25 85,08±2,52 19,17±1,03 

 0,98±27,34 1,58±79,01 ٭144,72±4,31 7

 ٭0,65±28,18 ٭2,41±77,34 ٭139,57±3,62 30

Примітка:  ٭ - р<0,05, у порівнянні з контролем. 

 

                                                                                                                     Таблиця 6.4 

Кількість клітин сперматогенного епітелію на VII стадії циклу 

сперматогенного епітелію в звивистих сім’яних трубочках на 7-му і 30-ту 

доби після 15 хв затискання кровоносних судин сім’яного канатика яєчка  

(M±m) 

Тривалість 

досліду 

    (доба) 

Вид клітин 

сперматогонії 

типу А 

сперматоцити 

на стадії 

прелептотени 

сперматоцити 

на стадії 

пахітени 

сперматиди 7-

го етапу 

розвитку 

Контроль 9,02±0,66 230,58±2,52 299,82±4,43 916,76±22,06 

 ٭4,91±766,49 ٭214,17±2,57 206,83±5,64 8,44±0,49 7

 ٭13,14±543,50 ٭1,89±156,54 ٭154,57±7,05 7,86±0,31 30

      Примітка:  р<0,05 у порівнянні з контролем; 2 − Кількість клітин٭ −  1 

подано в перерахунку на 100     підтримувальних     епітеліоцитів. 
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        Оболонка сім’яних трубочок потовщена, до неї у 8,0 % звивистих сім’яних 

трубочок прилягають тільки підтримувальні епітеліоцити та поодинокі 

сперматогонії. У 38,0 % звивистих сім’яних трубочок визначається тяжкий 

ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелію, а 30,4 % трубочок 

знаходяться в стані спустошення. 

        Результати проведених нами дослідів свідчать про те, що циркуляторна 

гіпоксія яєчка тривалістю 15 хв викликає в ньому значні структурні зміни зі 

зменшенням діаметру звивистих сім’яних трубочок та кількості в них статевих 

клітин, що розвиваються, особливо, сперматоцитів на стадії пахітени та 

сперматид 7-го етапу розвитку, які є надзвичайно чутливими до судинної 

травми.  

        Цитологічний аналіз клітин сперматогенного епітелію свідчить про те, що 

зменшення кількості клітин, які входять до складу VII стадії циклу 

сперматогенного епітелію на 7-му добу досліду зв’язане з чутливістю до 

циркуляторної гіпоксії клітин-попередників − сперматогоній проміжного типу, 

сперматоцитів на стадії ранньої пахітени та сперматид першого етапу розвитку. 

        На 30 добу досліду концентрація сперматозоїдів знижується до 

(55,20±1,68) млн/мл, зростає до (43,5 ± 3,0) % кількість патологічних форм та 

зменшилась кількість сперматозоїдів  з прогресивним рухом (30,6 ± 2,5). 

        Розлади сперматогенезу на 30-у добу експерименту не зв’язані з прямою 

дією циркуляторної гіпоксії на клітини-попередники, а можуть залежати від тих 

патологічних змін, які розвиваються в ПЕ, котрі виконують низку важливих 

функцій щодо клітин сперматогенного ряду (рис. 6.3). 

        Узагальнюючи результати даного розділу можна зробити висновок, що 

затискання кровоносних судин сім’яного канатика на 15 хв призводить на 7-у і 

30-у добу до значних гістоструктурних змін в яєчку і зниження в них кількості 

статевих клітин, що розвиваються. 
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Рис. 6.3. Тяжкий ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелію на 30-

ту добу після 15 хв затискання кровоносних судин сім’яного канатика щура. 

Мікрофотографія. Забарвлення: гематоксилін і еозин. Зб.: об.25, ок.гомаль 1,7 

 

        6.2. Гістоструктурні зміни в яєчку після затискання кровоносних 

судин сім’яного канатика та корекції кровотоку 

        За нашими спостереження, на 7-у добу після 15 хв затискання кровоносних 

судин яєчка та корекції сперматогенезу екстрактом з листя Гінкго білоба змін 

показників маси яєчка не спостерігається (табл. 6.5). Діаметр звивистих 

сім’яних трубочок становить (149,92 ± 1,22) мкм, проти (147,72 ± 4,31) мкм у 

контролі р>0,05, а об’єм ядер інтерстиційних ендокриноцитів (79,50 ± 3,08) 

мкм³, співвідношення між інтерстицієм і звивистими сім’яними трубочками не 

змінюються. Після 15 хв досліду 50,0% звивистих сім’яних трубочок мають 

звичайну будову (табл. 6.6). Їхня оболонка потовщена за рахунок набряку. 

Тільки в 17,0 %  звивистих сім’яних трубочок спостерігається тяжкий ступінь 

пошкодження клітин сперматогенного епітелію  (рис. 6.4 - 6.5). При цьому 

кількість сперматоцитів на стадії пахітени зростає (до 230,92 ± 3,87, проти 

214,17 ± 2,57 у контролі, р<0,05) та сперматид 7-го етапу розвитку (до 782,19 ± 
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4,53, проти 766,49 ± 4,91, р<0,05). Відсутність повного відновлення могло бути 

результатом пошкодження клітин-попередників, оскільки на початок 

експерименту звивисті сім’яні трубочки знаходилися на І стадії циклу 

сперматогенного епітелію.                                                                               

                                                                                          

                                                                                                             Таблиця 6.5 

Маса яєчка щурів на 7-у і 30-у доби після 15 хв затискання кровоносних 

судин сім’яного канатика та корекції сперматогенезу (М±m) 

 Тривалість 

досліду 

(доба) 

Маса тіла (г) Маса яєчка (г) 

Затискання 

+ корекція 

Затискання  

як контроль 

Контроль 197,60±3,81 1,406±0,084 1,408±0,040 

 ٭1,283±0,103 1,393±0,035 198,10±8,24 7

 ٭0,169±1,114 ٭1,268±0,210 213,00±0,211 30

 

Примітка : ٭ - р<0,05, у порівнянні з контролем 

         

                                                                                                                    Таблиця 6.6 

Процентний вміст звивистих сім’яних трубочок із різним ступенем 

пошкодження клітин сперматогенного епітелію в яєчку щурів на 7-у і 30-у 

доби після 15 хв затискання кровоносних судин сім’яного канатика та 

корекції сперматогенезу ( М±m ) 

 

Тривалість 

досліду 

(доба) 

Нормальна 

будова (%) 

Ступінь пошкодження 

Легкий Тяжкий Спустошення 

Контроль 93,3 6,7 - - 

7 50,0 33,0 17,0 - 

30 43,0 24,0 18,0 15,0 
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Рис.6.4. Часткова редукція шарів клітин сперматогенного епітелію через 7 діб 

після 15 хв затискання кровоносних судин сім’яного канатика та корекції 

сперматогенезу. Забарвлення: ШИК-гематоксилін. Мікрофотографія. Зб.: об. 

25, ок. гомаль 1,7.    

                                                                                                                   

        Деяке зменшення кількості сперматоцитів на стадії пахітени, у порівнянні 

з нормою, є результатом пошкодження гіпоксією сперматоцитів на стадії 

ранньої пахітени, а зниження кількості сперматид 7-го етапу розвитку свідчить 

про пошкодження в момент затискання кровоносних судин сім’яного канатика 

сперматид І-го етапу розвитку. Клітини, з яких мали розвинутися сперматоцити 

на стадії прелептотени, були сперматогоніями проміжного типу. Але різниця в 

клітинному складі після застосування екстракту з листя Гінкго білоби, у 

порівнянні з даними без коректора, є вірогідною. 

        Через 30 діб після затискання кровоносних судин сім’яного канатика на 15 

хв та застосування коректора маса яєчка зменшується до (1,268 ± 0,210) г, 

проти (1,114 ± 0,169) г у контролі. Діаметр звивистих сім’яних трубочок 

становить (144,08 ± 3,56) мкм, проти (139,57 ± 3,62) мкм у контролі (р<0,05) 
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(табл.6.7). Інтерстиційні ендокриноцити, в основному, зберігають свою 

структуру. Співвідношення між інтерстиційною тканиною і паренхімою органу 

становить (27,89 ± 0,37) %. 

        Помітно зменшується загальна кількість клітин сперматогенного епітелію 

різних генерацій, зокрема сперматоцитів на стадії пахітени та сперматид 7-го 

етапу розвитку, але, у порівнянні з тваринами без корекції вони є вірогідно 

вищими (табл. 6.7). 

 

                                                                                                                   Таблиця 6.7 

Морфометричні показники діаметрів звивистих сім’яних трубочок, об’єму 

ядер інтерстиційних ендокриноцитів, співвідношення інтерстиційної 

тканини і трубочок в яєчку щурів на 7-му і 30-ту доби після 15 хв 

затискання кровоносних судин сім’яного канатика та корекції 

сперматогенезу (M±m) 

 

Тривалість 

досдіду 

(доба) 

Діаметр сім’яних 

трубочок (мкм) 

Об’єм ядер 

інтерстиційних 

ендокриноцитів 

(мкм³) 

Співвідношення 

інтерстиційної 

тканини і трубочок 

(%) 

Контроль 197,24±5,28 85,08±2,52 19,17±1,03 

 ٭0,86±26,91 ٭3,08±79,50 ٭149,92±1,22 7

 ٭0,37±27,89 ٭2,76±78,31 ٭144,08±3,56 30

 

Примітка : ٭ - p<0,05, у порівнянні з контролем 

 

        У частини звивистих сім’яних трубочок клітини сперматогенного епітелію 

не визначаються, до їхньої оболонки прилягають тільки підтримувальні 

епітеліоцити з вакуолізованою цитоплазмою. У 18,0 % звивистих сім’яних 

трубочках має місце тяжкий ступінь пошкодження сперматогенного епітелію з 

деструктивними змінами в сперматоцитах і сперматидах. У 43,0 % звивисті 

сім’яні трубочки зберігають звичайну будову. У такий термін досліду в яєчку 
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має місце збільшення кількості сполучної тканини та кількості плазматичних 

клітин, малих, середніх і великих лімфоцитів. 

        На 30-у добу досліду концентрація сперматозоїдів у тварин, що отримали 

коректор становить (62,3 ± 2,1) млн/мл, проти (55,20 ± 1,68) млн/мл у тварин 

без коректора. При цьому кількість патологічних форм сперматозоїдів в 

еякуляті зменшується до (34,6 ± 2,0) %, проти (43,5 ± 2,3) % у тварин, що не 

отримували екстракт з листя Гінкго білоба, а кількість живих сперматозоїдів, 

навпаки, зростає до (72,3 ± 3,2) %, проти (61,7 ± 3,0) % відповідно (p<0,05). 

        Мають місце позитивні зрушення в кінезисграмі. Так, кількість нерухомих 

сперматозоїдів зменшується до (27,5 ± 1,30) %, проти (35,1 ± 1,7) % у тварин, 

що не отримували коректора, а кількість прогресивно рухливих сперматозоїдів 

збільшується до (39,4 ± 2,7) %, проти (30,6 ± 2,5) % відповідно. 

 

 

 

Рис. 6.5. Сегментарне випадання частини сперматоцитів і сперматид на 30-у 

добу після 15 хв затискання кровоносних судин сім’яного канатика та корекції 

сперматогенезу. Забарвлення: ШИК- гематоксилін. Мікрофотографія. Об. 25, 

ок. гомаль 1,7 
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                                                                                                                   Таблиця 6.8  

Кількість клітин сперматогенного епітелію на VII стадії циклу в звивистих 

сім’яних трубочках на 7-у і 30-у доби після 15 хв затискання кровоносних 

судин сім’яного канатика яєчка та корекції сперматогенезу ( M±m ) 

 

Тривалість 

досліду 

(доба) 

Вид клітин 

сперматогонії 

типу А 

сперматоцити 

на стадії 

прелептотени 

сперматоцити  

на стадії 

пахітени 

сперматиди 

7-го етапу 

розвитку 

Контроль 9,02±0,66 230,58±2,52 299,82±4,43 916,76±22,06 

 ٭4,53±782,19 ٭230,92±3,87 218,65±3,59 8,70±0,38 7

 ٭5,24±615,11  ٭4,78±205,24 ٭200,11±2,99 8,40±1,43 30

 

Примітка: 1) ٭ p<0,05 у порівнянні з контролем; 2) Кількість клітин подано в 

перерахунку на 100 підтримувальних епітеліоцитів 

 

        Отримані нами дані свідчать про позитивний вплив на компенсаторно-

відновні процеси в яєчку при застосуванні коректора - екстракту з листя Гінкго 

білоби при розладах гемоциркуляції. 

        Підсумовуючи результати експерименту – застосування екстракту з листя 

Гінкго білоба не попереджує розвиток патогістологічних змін в частині 

звивистих сім’яних трубочок яєчок щурів, що перебували в умовах 

тимчасового затискання кровоносних судин сім’яного канатика. Проте 

виявлено позитивний ефект препарату на становлення та розвиток 

компенсаторно-пристосувальних процесів в яєчках, що проявляються 

збереженням структурної організації незруйнованих звивистих сім’яних 

трубочок, в яких наявні всі типи клітин із типовою для них структурою – 

сперматогоній, сперматоцитів на стадії прелептотени, сперматоцитів на стадії 

пахітени, сперматид 7-го етапу розвитку та зрілих сперматозоїдів. Застосування 

екстракту з листя Гінкго білоба як коректора сперматогенезу справляє 

позитивний ефект на кількісне співвідношення статевих клітин, що 

розвиваються, яке наближається до показників у звивитих сім’яних трубочках 
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контрольної групи тварин. Зокрема, сперматоцитів на стадії прелептотени – до 

200,11 ± 2,99, сперматоцитів на стадії пахітени – до 205,24 ± 4,78 та сперматид 

7-го етапу розвитку – до 615,11 ± 5,24. Водночас збільшилася загальна кількість 

живих сперматозоїдів та покращилися показники кінезисграми.  

 

        Результати цього розділу дослідження опубліковані у працях : 

1. Глодан О.Я. Особливості цитогістологічних змін в яєчку в умовах затискання 

яєчкової артерії в експерименті / О.Я. Глодан, Б.В. Грицуляк, М.І. Поливкан // ІІ 

науково-практична конференція «Природничі читання»: тези.  – Чернівці, 2015. 

− С. 101. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

        Вивченню кровопостачання яєчка присвячена значна кількість робіт, однак 

найбільш повні дані знаходимо в наступних дослідженнях [7,20,47,53]. Інші 

автори [121,135] вивчали вікові зміни в яєчку без врахування функціональних 

особливостей, котрі значною мірою залежать й від стану кровоносного русла. 

Останнє зазнає структурних змін, пов’язаних не тільки з віком, але й різного 

характеру судинними травмами, що не може не відбитися на стані 

мікроциркуляції в яєчку та на сперматогенезі. 

        Беручи до уваги згадані обставини, перед нами в роботі були поставлені 

завдання детального вивчення судинно-тканинних співвідношень в яєчку в 

чоловіків першого періоду зрілого віку, при наявності косої пахвинної грижі та 

після пластики стінок пахвинного каналу з врахуванням можливого їх 

травматичного впливу на сперматогенез та репродуктивну функцію. 

        Нами, як і іншими авторами показано, що основною артерією, яка 

кровопостачає яєчко, є яєчкова артерія, просвіт якої в межах сім’яного канатика 

становить, у середньому (1,80 ± 0,12) мм. Другою за значенням є артерія 

сім’явиносної протоки з просвітом (0,82 ± 0,05) мм. Найменшою за просвітом 

(0,41 ± 0,05) мм є артерія підвішувального м’яза яєчка. За нашими даними, у 

межах сім’яного канатика від яєчкової артерії у 80 % відгалужується основна її 

гілка – артерія над’яєчка, із просвітом (0,6 ± 0,10) мм. 

        Про важливість анастомозів між артеріями яєчка йдеться в дослідженнях 

А.А. Артюхина [11,180], И.Н. Нурмеева, А.А. Ахунзянова [110], а наші дані 

підтверджують отримані ними результати. На нашу думку, як й інших авторів 

[4,53] найбільш важливими є анастомози між яєчковою артерією і артерією 

сім’явиносної протоки, а також між артеріями над’яєчка і сім’явиносної 

протоки. Вони мають значення у випадку порушення прохідності яєчкової 
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артерії після операції на елементах сім’яного канатика при варикоцеле, водянці, 

пахвинній грижі. 

       Кольорова допплерографія з використанням високочастотних датчиків дає 

можливість візуалізації органів калитки. Технологія їхнього дослідження 

передбачає сканування в режимі сірої шкали та кольорове допплерівське 

сканування з визначенням кровотоку в яєчку, над’яєчку та сім’яному канатику з 

оцінюванням їхньої васкуляризації. Нами встановлено, що після проникнення в 

калитку в ділянці верхнього кінця яєчка яєчкова артерія ділиться на капсулярні 

артерії, які огинають яєчко і утворюють підкапсулярне судинне сплетення. Від 

нього в паренхіму яєчка в напрямку до середостіння відходять центрипетальні 

артерії. Вони не доходять до середостіння і продовжуються у вигляді 

поворотних артерій, котрі прямують до переднього краю яєчка. Ці дані 

узгоджуються з результатами досліджень Б.В. Грицуляка та ін. [53, 153].  

        Венозний відток від яєчка здійснюється через вени двох типів за нашими 

даними [55, 56]. Вени першого типу (центрипетальні) збирають кров від 

глибоких ділянок паренхіми яєчка і прямують до його середостіння. 

Центрифугальні вени дренують поверхневі ділянки паренхіми яєчка і прямують 

до білкової оболонки. Вени обох типів зливаються, формуючи за межами яєчка 

лозоподібне  сплетення та яєчкові вени. Вена сім’явиносної протоки 

формується з одноіменного венозного сплетення. Вена м’яза-підіймача яєчка 

бере початок із венозного сплетення підвішувального м’яза яєчка. Вона 

відводить кров від оболонок яєчка і сім’яного канатика через венозне сплетення 

м’яза-підіймача яєчка [10, 13]. 

        Щодо імпульсної допплерографії, то вона дозволяє дати оцінку 

абсолютним і відносним кількісним показникам, що характеризують стан 

артеріального і венозного кровотоку. З абсолютних кількісних показників 

найчастіше використовують ПШ і ДШ кровотоку, ступінь венозного рефлюкса 

на фоні навантажувальних проб [74]. Із відносних показників визначають ІР і 

ПІ. 
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        За нашими спостереженнями у чоловіків зрілого віку (перший період) 

об’єм яєчка дорівнює (19,38  ± 1,48) см³. Середня максимальна швидкість 

кровотоку в яєчковій артерії становить до (19,0 ± 1,5) см/с, в яєчковій артерії в 

межах паренхіми вона зменшується до (12,3 ± 1,8) см/с. В цьому віковому 

періоді середня мінімальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії дорівнює 

(7,5 ± 1,0) см/с. Ці дані є близькими до даних, отриманих іншими дослідниками 

[74, 103]. Щодо якісних показників кровотоку, то, за нашими спостереженнями, 

пульсовий індекс дорівнює (2,5 ± 0,1) ум.од., індекс резистентності – (0,61 ± 

0,02) ум.од. 

        При вивченні структурних змін в яєчку чоловіків репродуктивного віку 

особливу увагу ми звернули на стан гемомікроциркуляторного русла у 

взаємозв’язку з його тканинними елементами, як зазначають окремі автори [55, 

61], а співвідношення між ними визначає стан та кількість клітин 

сперматогенного епітелія в звивистих сім’яних трубочках. 

        Як показали наші спостереження, інтерстиційні ендокриноцити в яєчку 

розміщуються невеликими групами вздовж гемокапілярів, що має значення для 

їхнього живлення та транспорту гормонів у кровоносне русло, це узгоджуються 

з іншими даними [213],  За даними електронної мікроскопії, у цитоплазмі цих 

клітин наявна велика кількість пухирців із прозорим вмістом, добре розвинута 

ендоплазматична сітка, мітохондрії і жирові включення. Об’єм ядер 

інтерстиційних ендокриноцитів складає (98,77 ± 1,76) мкм³. Відомо що, 

інтерстиційні ендокриноцити секретують речовини, котрі збільшують 

капілярну проникність та проліферацію ендотеліальних клітин, стимулюють 

розслаблення стінки звивистих сім’яних трубочок [60, 230]. 

        Наші електронномікроскопічні спостереження підтвердили те, що 

особливістю гемокапілярів яєчка є відсутність в цитоплазмі ендотеліоцитів пор 

і фенестр, характерних для капілярів інших органів [134]. 

        Для оболонки звивистих сім’яних трубочок характерна наявність кількох 

шарів міоїдних клітин, цитоплазма яких містить велику кількість піноцитозних 

пухирців, цистерн ендоплазматичної сітки і міофіламентів.  
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        У підтримувальних епітеліоцитах нами виявлено значну кількість 

цитоплазматичних органел, серед яких виділяється добре розвинута 

ендоплазматична сітка і мітохондрії [58]. Особливістю будови підтримувальних 

епітеліоцитів є наявність між ними з’єднувального апарату, асоційованого з 

комплексами актинових філаментів, розташованих під цитоплазматичною 

мембраною паралельно до зони контакту і цистернами гранулярної 

ендоплазматичної сітки [47, 52]. Він здійснює компартменталізацію 

внутрішнього трубочкового простору і за даними Г.І. Пташник [134, 133] є 

найбільш важливим компонентом гематотестикулярного бар’єру. Зона 

з’єднувального апарату в базальній частині підтримувальних епітеліоцитів 

відмежовує їхні верхівкові частини, створюючи особливе середовище для 

розвитку клітин сперматогенного епітелію. 

        Одним із важливих органів чоловічої репродуктивної системи є над’яєчко. 

Воно кровопостачається артерією над’яєчка та артерією головки над’яєчка, які 

відгалужуються від яєчкової артерії, як правило, у межах сім’яного канатика [3, 

15, 123]. Артерія над’яєчка супроводжує його тіло і хвіст як крайова артерія 

над’яєчка [3]. Ми, як і Г.І. Мікроциркуляторне русло над’яєчка має ознаки 

зональної специфічності, що пов’язане із необхідністю оптимального 

забезпечення кровопостачання стінки протоки під час скорочення її м’язової 

оболонки, що співпадає з результатами деяких дослідників [47, 133]. Капілярна 

сітка є одношаровою в головці та проксимальній частині тіла, двошаровою – у 

дистальній частині тіла і проксимальній частині хвоста, тришаровою – у 

дистальній частині хвоста над’яєчка. Вени над’яєчка поділяються на паренхімні 

і такі, що супроводжують його артерії і є притоками яєчкових вен. У ділянці 

хвоста над’яєчка вони формують прямі і широкі (1,50 – 1,80) мкм в діаметрі 

анастомози [180]. 

        Морфометричні дослідження показали [58], що діаметр протоки над’яєчка 

становить (358,50 ± 3,60) мкм, а висота епітелію (67,8 ± 1,30) мкм. Епітелій 

протоки над’яєчка утворений двома рядами клітин, серед яких визначаються 

базальні і розміщені між ними високі призматичні епітеліоцити, апікальна 
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поверхня котрих несе на собі стереоцилії. За даними літератури [58, 134] між 

епітеліальними клітинами над’яєчка наявні з’єднання, подібні до щільних 

контактів підтримувальних епітеліоцитів яєчка, які також мають бар’єрну 

функцію. 

        Як відомо, ішемічний фактор несприятливо впливає на сперматогенез [50, 

59]. Коса пахвинна грижа призводить до тимчасового або постійного 

порушення кровообігу яєчка з наступними дегенеративними змінами в сім’яних 

трубочках в результаті тиску вмісту грижового мішка на кровоносні судини 

сім’яного канатика [51, 57]. Але згаданий та інші автори не дають аналізу 

кровоносного русла та стану сперматогенезу в цих умовах. 

        За нашими даними допплерографії кровоносних судин яєчка на стороні 

косої пахвинної грижі, середня максимальна швидкість кровотоку в яєчковій 

артерії в межах сім’яного канатика дорівнює (16,0 ± 2,1) см/с, проти (19,0 ± 1,5) 

см/с на протилежній стороні (р<0,05). Мінімальна швидкість кровотоку в 

яєчковій артерії в межах сім’яного канатика при наявності косої пахвинної 

грижі дорівнює (6,5 ± 1,7) см/с, проти (7,5 ± 1,0) см/с в контролі. Індекс 

резистентності яєчкової артерії в межах сім’яного канатика в умовах даної 

патології складає (0,71 ± 0,01) ум.од., проти (0,61 ± 0,02) ум.од. на протилежній 

стороні. Пульсаційний індекс в яєчковій артерії в межах сім’яного канатика в 

умовах косої пахвинної грижі дорівнює (2,9 ± 0,1) ум.од., проти (2,5 ± 0,1) 

ум.од. на протилежній стороні. За цих умов пульсаційний індекс в яєчковій 

артерії під білковою оболонкою складає (2,3 ± 0,1) ум.од., проти (2,1 ± 0,1) 

ум.од. в інтактному органі [51]. 

        Під впливом компресійного фактору в артеріях паренхіми яєчка 

потовщуються еластичні мембрани, відбувається їхнє розщеплення і 

фрагментація, настають склеротичні зміни в середній оболонці. Проліферують 

гладкі міоцити в стінці венозних судин. В цих умовах об’єм яєчка зменшується 

до (17,81 ± 1,53) см³, проти (19,38 ± 1,48) см³ у контролі. На нашу думку це 

зумовлено зменшенням діаметру звивистих сім’яних трубочкок. Звичайну 

будову зберігають тільки 29 % звивистих сім’яних трубочок, а в решті 
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порушується сперматогенез, аж до спустошення в 13 % трубочок. Нами 

показано, що в умовах косої пахвинної грижі в звивистих сім’яних трубочках 

значно зменшується кількість клітин сперматогенного епітелію. При цьому 

глибина і ступінь змін у звивистих сім’яних трубочках пропорційна давності 

захворювання. Встановлено, що гемодинамічні зрушення в яєчку 

супроводжуються також змінами в ультраструктурі компонентів ГТБ, котрі 

проявляються редукцією гребенів мітохондрій, набуханням цистерн 

гранулярної ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі, в міоїдних клітинах 

та підтримувальних епітеліоцитах. У цитоплазмі останніх збільшується 

кількість жирових крапель, лізосом, згрупованих рибосом, порушується також 

структура з’єднувального апарату клітин. 

        Загальна кількість тестостерону в крові чоловіків при наявності в них косої 

пахвинної грижі зменшується до (498,0 ± 23,0) нг/дл і є вірогідною, що також 

негативно вплинуло на сперматогенез. 

        Морфологічні та функціональні дослідження сперматозоїдів відіграють 

важливу роль у прогнозі їхньої запліднюючої здатності. Нормальні і 

патологічні форми сперматозоїдів знаходяться в еякуляті як практично 

здорових, так і неплідних чоловіків [28, 106]. Патологічні форми сперматозоїдів 

характеризуються змінами з боку головки, проміжної та основної частини 

джгутика. На думку деяких клініцистів морфологічна оцінка сперматозоїдів є 

найбільш інформативним параметром спермограми в плані оцінки їх 

запліднюючої здатності [139,142]. 

        При детальному морфологічному дослідженні сперматозоїдів нами 

встановлено, що при косій пахвинній грижі кількість нормальних форм 

сперматозоїдів є в два рази нижчою, ніж в еякуляті чоловіків контрольної 

групи. Патологія головки сперматозоїдів у цих умовах є вдвічі вищою. У таких 

же межах нами виявлено патологічні зміни з боку основної частини джгутика. 

Наведені дані, безумовно, негативно впливають на кінезисграму, а в 17 % 

сперматозоїди виявились нерухомими. 
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        Таким чином, отримані нами дані про характер гістологічних та 

ультраструктурних змін в яєчку при косій пахвинній грижі розкривають одну з 

причин розвитку чоловічого непліддя. 

        Операція грижосічення, виконана з технічним браком, може також 

призвести до розладів гемоциркуляції в яєчку з подальшим пошкодженням 

сперматогенезу та зниженням репродуктивної здатності [112, 115]. 

        Нами встановлено, що проведена герніопластика у грижоносіїв в терміни 

від одного до трьох років за даними ультразвукової допплерографії не 

призводить до вірогідного підвищення максимальної швидкості кровотоку в 

яєчковій артерії в межах сім’яного канатика (до 16,5 ± 0,7) см/с, у порівнянні з 

таким же показником у грижоносіїв. Максимальна швидкість кровотоку в 

яєчковій артерії в межах паренхіми органа дорівнює (11,0 ± 0,5) см/с, що, у 

порівнянні з грижоносіями, складає різницю в 12 %. ДШ кровотоку в яєчковій 

артерії в межах сім’яного канатика збільшується до (7,1 ± 0,6) см/с, що складає 

різницю у 10 %, в цілому покращення кровотоку в яєчковій артерії після 

герніопластики не є достовірним. У таких же межах мали місце зміни 

кровотоку і в паренхімі яєчка. Якісні показники кровотоку – індекс 

резистентності знижується до (0,65 ± 0,1) ум.од., а пульсаційний індекс – до 

(2,2 ± 0,1) ум.од. 

       Зміни гемодинаміки у венах сім’яного канатика та яєчка після 

герніопластики виявились не достовірними. Разом із тим у частини хворих 

після операції вени як в межах сім’яного канатика, так і в паренхімі залишалися 

розширеними, що свідчить про розлади крововідтоку від яєчка, які 

супроводжувалися проміжним рефлюксом крові. 

        Основною причиною порушення сперматогенної і ендокринної функції 

яєчка при пахвинній грижі є розлади кровообігу в ньому зі значним зниженням 

гемодинаміки в яєчковій артерії як в межах сім’яного канатика, так і в 

паренхімі органа [55, 127]. Зокрема, при косій пахвинній грижі нами [127] 

виявлені важкі розлади сперматогенезу в 30 % звивистих сім’яних трубочок, а в 

інтерстиції яєчка грижоносіїв – значне розростання сполучнотканинних 
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елементів зі статистично достовірним зменшенням об’єму ядер інтерстиційних 

ендокриноцитів, що за даними літератури значно знижує гормональну 

активність клітин [111]. 

       Морфометричний аналіз показників яєчка: його об’єм, діаметр звивистих 

сім’яних трубочок, кількість клітин сперматогенного епітелію, об’єм ядер 

інтерстиційних ендокриноцитів у чоловіків після пластики задньої стінки 

пахвинного каналу при косій пахвинній грижі, порівнюючи з неоперованою 

грижею, показав, що вони є менш вираженими. Основні структурні зміни в 

яєчку відбуваються в грижоносіїв ще до операції. 

     За даними статистики хірургами щорічно виконується велика кількість 

операцій із приводу грижі, при чому 90 % із них припадає на чоловіків [63,73]. 

Разом із тим, переважна більшість робіт із герніології присвячена вивченню 

надійності того чи іншого способу в плані рецидивування захворювання, що є 

практично відносним критерієм ефективності лікування. На жаль, хірурги не 

завжди приділяють увагу ускладненням, які можуть стати причиною розладів 

функцій яєчка [111, 113]. До цих ускладнень треба віднести післяопераційні 

набряки яєчка і калитки, високе положення яєчка, часткову атрофію статевої 

залози [31, 71]. Розсікання пахвинного каналу при грижі призводить до розладів 

гормональної і сперматогенної функції яєчка, оскільки значна частина 

оперованих у різні терміни після оперативного втручання звернулася до лікаря 

в зв’язку з безпліддям. Але тут треба враховувати й багато інших факторів, які 

могли в післяопераційному періоді призвести до розладів сперматогенезу. 

        Пошкодження яєчка після операції грижосічення при косій пахвинній 

грижі мали місце у 12 з 44 хворих, а у 4 хворих розвинулося незпліддя [109, 

111]. Разом із тим доказом зниження сперматогенної активності після операції 

може бути тільки порівняльна характеристика спермограм до і після 

хірургічного втручання в пахвинній ділянці. 

        Особливо травматичною операція герніопластики може бути в дітей при 

вроджених пахвинних грижах. У зв’язку з тонкими і ніжними елементами 

сім’яного канатика, тут може трапитися, навіть, перетин сім’явиносної протоки 
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з втратою сперматогенної функції на грунті обструкції протоки, а на 

протилежній стороні – на основі асперматогенезу автоімунного характеру [26]. 

Перетин сім’явиносної протоки під час операції спостерігається відносно рідко. 

Значно частіше в умовах пластики пахвинного каналу виявляються розлади 

кровообігу яєчка [113, 114]. При цьому може виявитися як гостра, так і 

хронічна ішемія, пов’язані з тимчасовим перетисканням кровоносних судин, 

їхнім стенозом та тромбозом [117]. Розлади кровообігу в яєчках 

супроводжуються некробіотичними змінами в звивистих сім’яних трубочках, 

розвитком сполучної тканини, що знижує сперматогенну і ендокринну функції 

статевої залози. 

        Із метою попередження післяопераційної атрофії чоловічої статевої залози 

хірурги рекомендують дотримуватися наступних принципів: 1) не 

переміщувати сім’яний канатик; 2) не виймати і не переміщувати яєчко; 3) не 

висікати дистальну частину грижового мішка. Забезпечивши атравматичне 

виділення грижового мішка, зашивання грижових воріт і не виділяючи яєчко із 

калитки, можна звести ускладнення з боку статевої системи до мінімуму [107, 

111]. Автори наголошують, що атрофія яєчка розвивається в тих випадках, коли 

після операції має місце набряк сім’яного канатика, калитки і яєчка. Розлади 

крово- і лімфообігу в цих умовах можуть стати причиною деструктивних змін в 

яєчку в половини оперованих чоловіків. На основі даних літератури можна 

виділити етапи пластики пахвинного каналу, з найбільшим ризиком розладів 

кровообігу в яєчку. До них належать: 1) звуження глибокого пахвинного кільця; 

2) мобілізація і переміщення сім’яного канатика; 3) звуження зовнішнього 

отвору пахвинного каналу; 4) виділення і видалення  грижового мішка [105]. 

Існує прямий  зв'язок післяопераційного набряку сім’яного канатика, калитки і 

яєчка, що виникає після пластики пахвинного каналу, із подальшою атрофією 

статевої залози на стороні операції. Структурні зміни в яєчку певною мірою 

залежать від виду застосованої операції, її травматичності [37]. 

        Нами використано архівні матеріали, які стосуються зміцнення стінки 

пахвинного каналу. Класичний спосіб зміцнення задньої стінки пахвинного 
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каналу за Бассіні передбачає, при ліквідації пахвинного проміжку, підшивання 

внутрішнього косого та поперечного м’язів живота і поперечної фасції до 

пахвинної зв’язки позаду сім’яного канатика, над котрим зшивають краї 

апоневрозу зовнішнього косого м’язу живота. Хірурги вважають цей спосіб 

більш травматичним по відношенню до елементів сім’яного канатика і яєчка, 

але надійним у плані попередження рецидиву грижі. Застосовується цей спосіб 

при прямих і великих косих грижах та в людей похилого віку.  

        Нами показано, що пластика задньої стінки пахвинного каналу 

супроводжується гіпотрофією яєчка і зменшенням його об’єму в середньому до 

(16,76 ± 1,98) см³, проти (17,81 ± 1,53) см³ при грижі. Зменшується діаметр 

сім’яних трубочок, звертають на себе увагу виражені структурні зміни з боку 

клітин сперматогенного епітелію. Так, в умовах пластики задньої стінки 

пахвинного каналу нормальну будову зберігають тільки 22 % сім’яних 

трубочок, важкий ступінь ураження сперматогенного епітелію має місце в 29,8 

%, а 19,2 % трубочок спустошені. Характерним є те, що в умовах пластики 

пахвинного каналу зростає рівень гіалінізації власної оболонки сім’яних 

трубочок, зменшується об’єм ядер інтерстиційних ендокриноцитів, по ходу 

кровоносних судин спостерігається лімфоїдно-гістіоцитарна інфільтрація. 

        Наведені нами дані узгоджуються зі спостереженнями інших авторів, котрі 

дослідили 2000 біоптатів пацієнтів з пахвинною грижею, що страждали від 

безпліддя і прийшли до висновку, що вторинні зміни в яєчках були 

спровоковані судинними розладами, до котрих відноситься випадкова 

перев’язка судин, їх стискання та тромбоз [114]. На думку згаданих авторів, 

навіть, тимчасова аноксія або спазм судин можуть викликати в статевій залозі 

незворотні дегенеративні зміни. Останні в 19,7 % випадків в оперованих з 

нагоди пахвинної грижі призвели до вираженої олігозооспермії і в 25,3 % 

випадків до зоо- та аспермії. А за даними літератури, 45 % хворих після 

операції на сім’яному канатику були нездатними до запліднення. 

        Дослідження нами еякуляту чоловіків, що перенесли операцію пластики 

задньої стінки пахвинного каналу, показали, що кількість нормальних форм 
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сперматозоїдів, у порівнянні з попередньою групою чоловіків, зменшується до 

55 %. Паралельно зростає до 16,6 % кількість сперматозоїдів із патологією 

головки, та до 19,4 % сперматозоїдів з патологією основної частини джгутика. 

Відповідно зменшується в цих умовах (59 %) кількість прогресивно рухливих 

сперматозоїдів та зростає до 19,7 % кількість нерухомих сперматозоїдів. 

        Як відомо [107], одним із основних моментів пластики задньої стінки 

пахвинного каналу є звуження глибокого пахвинного кільця при його 

зашиванні. Занадто тісне звуження глибокого пахвинного кільця довкола 

сім’яного канатика може бути основною причиною набряків калитки і яєчка 

після грижосічення і зміцнення задньої стінки пахвинного каналу. Другим 

моментом пластики задньої стінки пахвинного каналу, котрий може призвести 

до розладів крово- і лімфообігу та іннервації яєчка, є виділення і переміщення 

сім’яного канатика, а також втягнення його елементів у післяопераційний 

рубець. Хірургічні маніпуляції, виконані на низькому технічному рівні, можуть 

стати причиною атрофії яєчка з порушенням сперматогенної і ендокринної 

функцій. Негативний вплив на трофіку яєчка з розвитком гіпогонадизму може 

справити мобілізація сім’яного канатика і пересікання кремастерного м’язу, що 

супроводжуються венозним застоєм. Тому наявність кремастерного рефлексу 

після операції оцінюється хірургом як критерій атравматичності проведеного 

ним хірургічного втручання. Ураховуючи ймовірність травмування елементів 

сім’яного канатика при його мобілізації і переміщенні, ми не можемо 

погодитися з тим, що вони не впливають суттєво на морфо-функціональні 

показники яєчка. Разом із тим утримання від зашивання глибокого пахвинного 

кільця, діаметром 1,5-2,0 см, при пластиці його задньої стінки різко зменшує 

післяопераційні набряки яєчка і калитки, а отже і негативний вплив на 

структури і функції чоловічої статевої залози. 

        Важливими є отримані нами вперше дані про ультраструктурні зміни в 

компонентах гематотестикулярного бар’єру. Так, після пластики задньої стінки 

пахвинного каналу у всіх випадках мали місце ультраструктурні зміни в 

гемокапілярах яєчка (набухання цитоплазми ендотеліоцитів, фрагментація і 
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гомогенізація гребенів мітохондрій, редукція канальців ендоплазматичної 

сітки), в оболонці канальців – збільшення кількості колагенових волокон, 

вакуолізація матриксу мітохондрій, дегрануляція канальців ендоплазматичної 

сітки – у міоїдних клітинах, накопичення жирових включень – у цитоплазмі 

підтримувальних епітеліоцитів, порушення структури з’єднувального апарату 

між останніми. 

        Дані про високий процент непліддя (50 %) в результаті різко вираженої 

олігозооспермії або азоо- та аспермії після розсікання грижі наведені в праці 

[144], пояснюючи цей факт тим, що більшість хворих були оперовані в 

молодому віці (до 21 року), а 20 із 37 – у віці до 6 років, що зумовлено більш 

тонкими в дітей анатомічними співвідношеннями структур сім’яного канатика 

та більшою вірогідністю їхнього пошкодження в момент операції. Необхідно 

зауважити, що при пластиці задньої стінки пахвинного каналу в дітей і молодих 

осіб гематома і набряк сім’яного канатика та калитки можуть трапитися при 

видаленні грижового мішка, особливо при тестикулярних формах пахвинних 

гриж, де грижовий мішок розміщується в оболонках сім’яного канатика [26]. На 

цьому етапі операції завжди є загроза травмування елементів сім’яного 

канатика, тому можна відмовитися від виділення і видалення дистальної 

частини грижового мішка, що значно зменшує травматичність хірургічного 

втручання. Окремі автори вважають, що найбільш частою причиною розвитку 

непліддя після операції розсікання грижі є порушення кровопостачання яєчка в 

результаті стискання судин сім’яного канатика, через тісне зашивання 

пахвинного каналу або їх перев’язку, а також тромбоз [55, 118, 117]. 

        Слід враховувати, що крім обмеження притоку крові до яєчка при косій 

пахвинній грижі, а, особливо, після пластики стінок пахвинного каналу, 

відбувається порушення відтоку крові від яєчка, ураховуючи значно більший 

діаметр її вен та тонкі стінки [30, 137]. Це підтверджено нами на 

рентгенограмах і допплерограмах яєчка за допомогою кольорової 

допплерографії, а також вивченням біоптатів цього органа. 
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        Проведений нами кількісний аналіз статевих клітин, що розвиваються, 

позволив значно поглибити існуючу уяву про їхню чутливість до венозного 

застою. Так, за окремими даними [51], в яєчку при цьому спостерігаються 

дегенеративні зміни, аж до тубулярного фіброзу. Нами показано, що пластика 

стінок пахвинного каналу викликає гіперемію яєчка і у випадках відсутності 

склерозу, кількість сперматоцитів і сперматид значною мірою зумовлена 

продуктивною запальною реакцією в інтерстиції, стазом у дрібних кровоносних 

судинах. 

        Нами виявлено певні паралелі між показниками допплерограм і 

характером гістологічних змін у біоптатах. Вони проявляються редукцією 

шарів клітин сперматогенного епітелію і зменшенням сперматозоїдів в еякуляті 

майже на 50 %. Нами показано, що зміни в звивистих сім’яних трубочках, а 

також в інтерстиційних ендокриноцитах виникали в результаті венозного 

застою, що також несприятливо відбивається на тонкій будові компонентів 

гематотестикулярного бар’єру. При цьому має місце набухання і вакуолізація 

цитоплазми ендотеліоцитів кровоносних капілярів, нерівномірне потовщення 

базальної мембрани оболонки звивистих сім’яних трубочок, редукція гребенів 

мітохондрій, розширення цистерн ендоплазматичної сітки міоїдних клітин і 

підтримувальних епітеліоцитів. Зменшується кількість міофіламентів і 

порушується структура ендоплазматичної сітки в ділянках з’єднувального 

апарату підтримувальних епітеліоцитів. 

        Ураховуючи ці зміни в ГТБ, ми не можемо погодитися з роботами окремих 

авторів [142], у котрих не надають значення венозному застою, а вважають, що 

на сперматогенез шкідливо впливають тільки стероїди і катехоламіни, котрі 

закидаються в яєчко в результаті ретроградного току крові. Розлади 

сперматогенезу при порушенні крововідтоку від яєчка у чоловіків певною 

мірою пов’язані зі зменшенням кількості і об’єму ядер інтерстиційних 

ендокриноцитів, котрий складає (79,33 ± 1,98) мкм³, проти (82,07 ± 3,11) мкм³ у 

грижоносіїв [52].  
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        Необхідно констатувати, що порушення в тонкій будові і проникності 

гематотестикулярного бар’єру при гіпоксії та розлади сперматогенезу в умовах 

порушення крововідтоку пояснюються також розвитком в організмі 

автоімунної реакції [159]. 

        Враховуючи ризик пошкодження елементів сім’яного канатика, у тому 

числі і кровоносних судин під час операції в пахвинній області з’явились 

експериментальні роботи з постійним чи тимчасовим затисканням артерії 

яєчка, її стенозом [39]. Показано наявність гістоструктурних змін у сім’яних 

трубочках уже після п’ятихвилинного порушення кровообігу по яєчковій 

артерії. Більш тривала гостра ішемія (15, 30, 60 хв) супроводжувалася 

відшаруванням від оболонки і зміщенням шарів клітин сперматогенного 

епітелію, їхньою деструкцією, набряком інтерстиційної тканини. Велика роль 

тут належить структурним змінам у компонентах гематотестикулярного бар’єру 

і втратою останніми захисної ролі. Зокрема, відбувається набухання 

цитоплазми ендотеліоцитів, наростання піноцитозу, мікроклазматозу. У 

підтримувальних епітеліоцитах та міоїдних клітинах спостерігається 

везикуляція цитоплазми, редукція міофіламентів, фрагментація гребенів 

мітохондрій, розширення мембран. Це свідчить про низьку пропускну здатність 

існуючих анастомозів, котрі не можуть забезпечити необхідний рівень 

гемодинаміки, а механізми реґіонарної її саморегуляції у вигляді розширення 

просвіту капілярів, падіння кров’яного тиску і підвищення проникності стінки 

капілярів, очевидно, не в стані підтримати достатній рівень трофіки [38], у 

зв’язку з чим в яєчках розвиваються атрофічні процеси. Важлива роль тут 

належить і структурним змінам у стінці капілярів, котрі ведуть до розладів 

судинно-тканинної проникності і можуть стати причиною розвитку імунної 

реакції [134]. 

        Таким чином, зростаюча інтенсивність досліджень сперматогенезу 

зумовлена необхідністю оберігаючої тактики при втручаннях на яєчку з метою 

його збереження та профілактики можливих розладів кровообігу в яєчку. 
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        Сукупність отриманих результатів показує, що в основі гіпоксичного 

порушення процесу сперматогенезу лежить як пряма дія гіпоксії на клітини 

сперматогенного епітелію, так і її опосередкований вплив через структури ГТБ, 

інтерстиційну тканину та інтерстиційні ендокриноцити. 

        Як відомо, сперматогенез завершується при температурі, котра на 4-5º С 

нижча від температури тіла [21,53]. Серед існуючих фізіологічних механізмів 

забезпечення терморегуляції в яєчку треба назвати топографічні особливості 

відносин між артеріями і венами в ділянці сім’яного канатика. Яєчкова артерія 

тут багато разів звивається і зі всіх сторін охоплюється венами лозоподібного 

сплетення. Це не тільки гасить пульсову хвилю, а й забезпечує обмін теплом 

між артеріальною і венозною кров’ю, що тече в різних напрямках, сприяючи 

охолодженню артеріальної крові. На нашу думку, розлади кровообігу в яєчку 

при наявності пахвинної грижі в результаті тиску вмісту грижового мішка на 

кровоносні і лімфатичні судини, наростає після операції через звуження 

глибокого або поверхневого отвору пахвинного каналу. У цих умовах 

спостерігається виражена венозна гіперемія яєчка в зв’язку з компресією більш 

широких і тонкостінних його вен. Це підтверджується даними венографії та 

кольорової допплерографії статевої залози [76, 79]. 

        Негативний вплив на трофіку і терморегуляцію яєчка має розсікання 

оболонок яєчка, яке приводить до структурних змін в їхньому 

мікроциркуляторному руслі. Останнє має конструктивні особливості на 

медіальній і латеральній поверхнях калитки, навіть, в нормі [48]. На погляд 

згаданого автора, більш густа судинна сітка оболонок латеральної частини 

калитки пояснюється різними умовами підтримки температурного режиму 

яєчка. Велике значення в процесах терморегуляції в яєчку мають особливості 

будови шкіри калитки (незначна товщина, наявність великої кількості потових 

залоз). 

        Структурні зміни та функціональні розлади в яєчку після пластики стінок 

пахвинного каналу є наслідком не тільки циркуляторної гіпоксії, але й змін 

температурного режиму в калитці [О.І. Готюр]. Це пов’язано з особливостями 
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конструкції артерій та вен як в межах сім’яного канатика, так і під білковою 

оболонкою яєчка, пристосованою до терморегуляції і підтримки температури в 

калитці, необхідної для нормального перебігу сперматогенезу [51]. 

        Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про те, що різниця 

об’єму яєчка, ядер інтерстиційних ендокриноцитів, діаметрів сім’яних трубочок 

та їхнє число з різним ступенем пошкодження клітин сперматогенного епітелію 

після пластики задньої стінки пахвинного каналу за способом Бассіні при косих 

пахвинних грижах є значною. Близькими за характером та глибиною в даних 

умовах є і ультраструктурні зміни в кровоносних капілярах яєчка, стінці 

звивистих сім’яних трубочок, клітинах сперматогенного епітелію, число яких 

зменшилося, у середньому на 46 %. 

        Як відомо, зниження інкреторної активності яєчок вважають однією з 

головних причин, яка прискорює процеси старіння організму. Але ще більш 

важливою є сперматогенна функція яєчок, розлади якої призводять до 

чоловічого непліддя. У даній роботі вивчення структурних змін в яєчку 

проводились з урахуванням його тісного взаємовідношення з іншими органами 

і, насамперед, із над’яєчком та оболонками, а також в умовах наявності 

пахвинної грижі та після пластики пахвинного каналу [35, 36]. 

        Для структурно-функціонального стану яєчка важливе значення має його 

гемомікроциркуляторне русло. Дані про кровопостачання яєчок наводяться в 

багатьох роботах, але його особливості в чоловіків репродуктивного віку є 

неповними. Особливо це стосується над’яєчка та оболонок яєчка. Мало 

досліджений характер змін у гемомікроциркуляторному руслі та звивистих 

сім’яних трубочках, над’яєчку і їхніх оболонках при косій пахвинній грижі та 

після герніопластики. Оболонка звивистих сім’яних трубочок із 

підтримувальними епітеліоцитами та стінка гемокапілярів є основними 

складовими гематотестикулярного бар’єру, тому і це питання також було в полі 

нашого зору [48, 49]. 

        Нами показано, що при пахвинних грижах та після герніопластики 

зменшується об’єм еякуляту до (2,90 ± 0,16) мл, проти (3,5 ± 0,23) мл у 
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контролі, знижується концентрація сперматозоїдів у ньому до (46,31 ± 2,50) 

млн/мл, проти (52,45 ± 0,06) млн/мл у грижоносіїв, знижується вміст живих 

сперматозоїдів до (56,49 ± 3,74) %, проти (65,31 ± 3,7) % у грижоносіїв і 

активно рухливих, при чому зростають патологічні форми до (44,57 ± 2,65) %, 

проти (33,15 ± 1,64) % у контролі, особливо – зі змішаною патологією і з 

патологією головки, що підтверджують численні дослідження інших авторів 

[68,106]. В еякуляті вдвічі знижується вміст фруктози і лимонної кислоти, що є 

непрямим показником порушення функції інтерстиційних ендокриноцитів, а 

також – передміхурової залози, з’являються лейкоцити. 

        Отже, отримані нами дані свідчать про те, що пахвинна грижа призводить 

до виникнення незворотних структурних порушень у кровоносних судинах, 

розладів гемодинаміки і ультраструктурної перебудови компонентів 

гематотестикулярного бар’єру і розладів сперматогенезу. Важкість структурних 

змін в яєчку і розладів сперматогенезу залежить від тривалості захворювання. 

Найчастіше коса пахвинна грижа завершується частковою атрофією яєчка і 

розвитком неплідності, що підтверджується даними спермограм. Структурно-

функціональні зміни в гематотестикулярному бар’єрі можуть призвести до 

підвищення його проникності і розвитку автоімунної реакції в яєчку. У 

кровоносних судинах над’яєчка виникають морфологічні зміни внаслідок чого 

розвиваються дистрофічні і обструктивні явища у стінці та епітелії його 

протоки [55]. 

        Проведений нами кількісний аналіз клітин сперматогенного епітелію 

дозволив вияснити їхню чутливість до венозного застою, який має місце при 

даній патології. Нами виявлено, що кількість сперматоцитів та сперматид при 

цьому значно зменшується, це пояснюється стазом у дрібних кровоносних 

судинах та гіалінозом їхніх стінок [55, 127].  

        Розлади сперматогенезу при косій пахвинній грижі та після герніотомії 

чоловіків пояснюються також зменшенням кількості ІЕ та об’єму їхніх ядер до 

(79,33 ± 1,98) мкм³, проти (82,07 ± 3,11) мкм³ у грижоносіїв, що опосередковано 

свідчить про зниження гормональної функції [128]. 
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        Відомо, що тестостерон підтримує сперматогенез із диференціюванням 

сперматогоній типу А, сперматоцитів на стадії прелептотени, пахітени, 

сперматид 7-го етапу розвитку та утворення зрілих сперматозоїдів. За даними 

А.А. Артюхина та інших [12, 15, 16] тестостерон контролює розмноження 

гоноцитів і сперматогоній типу А, ділення дозрівання сперматоцитів, а також 

ранні етапи диференціювання сперматид. 

        Найнижчий рівень загального тестостерону в крові (360,0 ± 18,0) нг/дл, 

проти (498,0 ± 23,0) нг/дл у контролі, нами виявлено в чоловіків віком 22-35 

років, які перенесли операцію пластики задньої стінки пахвинного каналу. 

        За даними А.В. Люлько  калитка відіграє роль біологічного термостата, 

який забезпечує певний температурний режим (на 2-3 ºС нижчий, як у 

порожнині живота), необхідний для нормального перебігу сперматогенезу. 

Значну роль у процесі терморегуляції відіграє мікроциркуляторне русло 

оболонок яєчка, якому притаманний значний поліморфізм [99]. 

        Нами встановлено, що особливістю конструкції гемомікроциркуляторного 

русла відзначається м’яз- підіймач яєчка, що зумовлено розташуванням пучків 

м’язових волокон та невеликим діаметром гемокапілярів [47]. До того ж сітка 

гемомікроциркуляторного русла оболонок яєчка латеральної сторони є 

густішою, порівняно з медіальною стороною, що може бути зумовлено 

умовами терморегуляції в калитці [55, 127]. 

        В умовах косої пахвинної грижі та після герніотомії значно зріс, 

порівнюючи з контролем, поліморфізм судин венулярної ланки 

мікроциркуляторного русла оболонок яєчка [128]. Закапілярні венули і вени 

стали більш покрученими, збільшилась кількість розширень просвіту типу 

лакун і синусоїдів. Такі утвори з боку венулярної ланки 

гемомікроциркуляторного русла оболонок яєчка в нормі, напевно, сприяють 

регуляції температурного режиму в калитці. Але значне розширення просвіту і 

покрученість венозних судин в умовах грижі і герніопластики сповільнюють 

крововідток, а венозний застій при цьому призводить до циркуляторної гіпоксії 
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та може підвищити температуру в калитці, що негативно впливає на перебіг 

сперматогенезу [117, 118] . 

        Як відомо, хвороби передміхурової залози у чоловіків репродуктивного 

віку займають третє місце в структурі захворювань сечостатевої системи [189]. 

Для діагностики захворювань передміхурової залози широко застосовуються 

неінвазивні методи дослідження, у тому числі УЗД, а для оцінки гемодинаміки 

в ній – кольорова допплерографія [103].  

        За даними літератури, у чоловіків зрілого віку розміри передміхурової 

залози коливаються в значних діапазонах [97, 189]. Зокрема, її товщина – від 16 

до 23 мм, ширина – від 23 ло 47 мм, а довжина – від 24 до 41 мм, її об’єм не 

перевищує, у середньому, 20 см³. За нашими спостереженнями, у чоловіків 22-

35 років ширина простати становить, у середньому, (36,5 ± 2,0) мм, товщина – 

(23,5 ± 1,8) мм, довжина (21,8 ± 2,2) мм. Об’єм передміхурової залози в цьому 

віці дорівнює (21,1 ± 2,0) см³, а маса органа – (21,9 ± 1,9) г. 

        Отримані нами дані про параметри передміхурової залози за допомогою 

прижиттєвого ультразвукового дослідження у чоловіків віком 22-35 років в 

нормі є близькими до таких, наведених Є.Ф. Пірусом [122], який досліджував їх 

у віковому аспекті, ураховуючи різні конституційні типи. Автором показано, 

що в нормостеніків у цьому віці ширина передміхурової залози дорівнює (38,0±  

2,0) мм, товщина – (23,5 ± 1,6) мм, довжина – (23,5 ± 1,8) мм, об’єм – (20,5 ± 

2,4) см³ , а маса – (21,4 ± 1,8) г. 

       Стабілізація росту передміхурової залози у чоловіків віком 22-35 років 

зумовлена збереженням балансу рівня статевих гормонів в організмі. 

        При кольоровому допплерівському картуванні передміхурової залози в 

чоловіків контрольної групи нами отримано чітке зображення кровоносних 

судин, розташування яких мало симетричний характер. При цьому пікова 

систолічна швидкість кровотоку в артеріях передміхурової залози становила від 

8 до 13 см/с, максимальна швидкість кровотоку у венах коливалась від 4 до 6 

см/с, індекс резистентності в артеріях простати коливається в межах від 0,54 до 

0,60 ум.од. 
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        Дослідження гістологічних препаратів показало, що у чоловіків 22-35 років 

передміхурова залоза має добре виражену часточкову будову, секреторні 

відділи часточок носять альвеолярно-трубчастий характер і їхні епітеліоцити 

знаходяться на різних фазах секреторного циклу, епітелій переважно 

призматичний. Залозиста паренхіма розділена м’язово-еластичною стромою. За 

нашими даними, відносна площа залозистого компонента дорівнює, у 

середньому, 69,9 %, а м’язово-еластичного – 30,1 %, що співпадає з 

результатами спостережень інших авторів [97, 189]. 

        На даний час залишилися малодослідженими особливості структурної 

організації передміхурової залози та характер її перебудови, зумовлені 

циркуляторною гіпоксією яєчка. Ураховуючи те, що передміхурова залоза є 

органом-мішенню для андрогенів, такі дані є важливими як для теоретичної, 

так і для практичної медицини. 

        Як відомо, періодично або постійно на кровоносні судини сім’яного 

канатика тисне вміст грижового мішка при косій чи прямій грижі [125]. При 

цьому виявлена патологія, за нашими даними, супроводжувалася, насамперед, 

венозним застоєм і циркуляторною гіпоксією яєчка, що призводило до 

статистично достовірного зменшення його об’єму, розладів сперматогенезу та 

зниження гормональної активності [50, 55]. Нами показано, що в цих умовах 

розвиваються атрофічні процеси в залозистій паренхімі передміхурової залози з 

розростанням у ній сполучнотканинних елементів, співвідношення між якими 

складало 56 % до 44 % із паралельним збільшенням об’єму і маси простати до 

(26,5 ± 1,7) см та (27,8 ± 1,6) г відповідно [125, 126]. Значну роль у цих 

процесах відіграють розлади кровотоку в самій передміхуровій залозі, які 

проявлялися на досліджених нами ультразвукових ангіоехограмах зниженням 

пікової швидкості артеріального (6,38 ± 0,46) см/с та венозного (2,68 ± 0,24) 

см/с кровотоку. 

        Нами отримані нові дані про морфо-функціональний стан передміхурової 

залози, зумовлені змінами в яєчку після пластики стінки пахвинного каналу. 

Зокрема, нами встановлено, що в цих умовах зменшилась відносна площа 
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залозистого компонента простати і зросла площа волокнисто-м’язового 

компонента. Ехометричні параметри передміхурової залози значно 

збільшилися, що призвело до значного зростання об’єму (31,6 ± 1,5) см³, проти 

(26,5 ± 1,7) см³ в грижоносіїв, та до (37,3 ± 2,0) г, проти (27,8 ± 1,6) г у нормі 

маси простати (р<0,05). Нами виявлено, що така структурна перебудова 

передміхурової залози значно вплинула на показники гемодинаміки в ній, 

зокрема, пікові швидкості артеріального і венозного кровотоку в периферійних 

ділянках органа зменшились майже втроє . 

        Підсумовуючи отримані нами результати гістологічних, морфометричних, 

ультрамікроскопічних, ехометричних та ангіоехометричних досліджень 

передміхурової залози у чоловіків першого періоду зрілого віку (22-35 років) 

при хронічних розладах кровообігу в яєчку, що мають місце при наявності 

пахвинної грижі, а особливо, після пластики пахвинного каналу, в результаті 

структурних змін у інтерстиційних ендокриноцитах та зниження гормональної 

функції яєчка, в цих спостереженнях нами констатовано розвиток у даних 

умовах структурно-функціональних змін в передміхуровій залозі [100]. 

        Вони проявляються атрофічними процесами з боку залозистої паренхіми 

та розростанням сполучної тканини, що в цілому призводить, за даними УЗД у 

режимі сірої шкали, до збільшення всіх її параметрів. У результаті, за даними 

ангіоехографії, мала місце дезорганізація і збіднення судинного рисунку, це 

призвело до значного зниження пікових лінійних швидкостей кровотоку, а 

також об’ємного кровотоку в периферійній зоні і в ділянках фіброзних змін. 

        За нашими експериментальними даними, застосування екстракту з листя 

Гінкго білоби сприяє активації сперматогенезу, що підтверджується на 30-у 

добу після 15 хв досліду вірогідним зменшенням до 18 % кількості звивистих 

сім’яних трубочок з тяжким ступенем пошкодження сперматогенезу та до 15 % 

кількості спустошених трубочок, проти 38 % та 30,4 % відповідно у тварин, що 

не отримували препарат. Привертає до себе увагу також вірогідне збільшення в 

умовах застосування коректора кількості сперматоцитів на стадії пахітени до 

205,24 ± 4,78 та сперматид 7-го етапу розвитку – до 615,11 ± 5,24, проти 156,54 
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± 1,89 та 543,50 ± 13,14 відповідно у тварин без застосування фітопрепарату. 

Дослідження еякуляту тварин в цих умовах показали збільшення кількості 

живих сперматозоїдів та їхньої кількості з прогресивним рухом. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

    1. Неплідний шлюб в 30-60 % випадків залежить від зниження 

сперматогенної та ендокринної функції яєчок чоловіків. Незважаючи на 

численні клінічні та експериментальні дослідження, відсутні дані про морфо-

функціональні зміни в яєчку, над’яєчку, їхніх оболонках та передміхуровій 

залозі при косій пахвинній грижі і після герніопластики. Тому встановлення 

закономірностей структурної організації цих органів, зумовлених розладами 

гемодинаміки, є актуальними.     

     2. У чоловіків віком 22-35 років об’єм яєчка складає (19,38 ± 1,48) см³, 

діаметр звивистих сім’яних трубочок - (219,71 ± 1,57) мкм, об’єм ядер 

інтерстиційних ендокриноцитів - (98,77 ± 1,76) мкм³. Яєчкова артерія в 

паренхімі яєчка поділяється на капсулярні, центрипетальні і поворотні артерії. 

Стінка гемокапілярів, оболонка звивистих сім’яних трубочок та підтримувальні 

епітеліоцити утворюють гематотестикулярний бар’єр, що поділяє 

сперматогонії, сперматоцити, сперматиди та сперматозоїди на базальний та 

адлюменальний компартменти. Число морфологічно нормальних 

сперматозоїдів в еякуляті становить 75,90 %, а патологічних форм – 24,10 %, 

кількість сперматозоїдів із прогресивним рухом – 76 %, нерухомих – 9,51 %. 

Систолічна швидкість кровотоку в яєчковій артерії складає (19,0 ± 1,5) см/с, а 

діастолічна – (7,5 ± 1,0) см/с, об’ємний кровоток – (16,5 ± 1,2) мл/с. Швидкість 

кровотоку у венах паренхіми яєчка дорівнює (9,6 ± 1,2) см/с, а об’ємний 

кровоток у них – (8,0 ± 1,0) мл/с. 

     3. У чоловіків віком 22-35 років на стороні косої пахвинної грижі просвіт 

кровоносних судин яєчка розширений. Об’єм яєчка зменшується до (17,81 ± 

1,53) см³, проти (19,38 ± 1,48) у контролі, а діаметр сім’яних трубочок – до 

(178,62 ± 11,25) мкм. У 20 % із них наявні важкі розлади сперматогенезу зі 

значним зменшенням кількості сперматоцитів та сперматид. Кількість 
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сперматозоїдів, що зберегли звичайну морфологію, становить 67,8 %, а їхня 

прогресивна рухливість – 64,4 %. Цитоплазма міоїдних клітин, 

підтримувальних епітеліоцитів і інтерстиційних ендокриноцитів вакуолізована, 

мітохондрії - із редукованими гребенями, деструкцією мембран комплексу 

Гольджі та канальців ендоплазматичної сітки. В ядрах клітин – нерівномірна 

конденсація хроматину. У з’єднувальному апараті підтримувальних 

епітеліоцитів – редукція мікрофіламентів, нерівномірне розширення канальців 

ендоплазматичної сітки та зближення цитолем. Рівень тестостерону в крові 

знизився до (498,0 ± 23,0) нг/дл, проти (688,0 ± 21,0) нг/дл. Максимальна 

швидкість кровотоку в яєчковій артерії в межах сім’яного канатика складає 

(16,0 ± 2,1) см/с, проти (19,0 ± 1,5) см/с на протилежній стороні. Під білковою 

оболонкою цей показник нижчий - (10,5 ± 1,7) см/с, проти (12,3 ± 1,8) см/с на 

інтактній стороні, мінімальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в межах 

сім’яного канатика дорівнює (6,5 ± 1,7) см/с, проти (7,5 ± 1,0) см/с відповідно. 

     4. Після пластики задньої стінки пахвинного каналу просвіт кровоносних 

судин яєчка залишається розширеним. Об’єм яєчка зменшується до (16,76 ± 

1,98) см³, а діаметр сім’яних трубочок – до (169,79 ± 13,89) мкм. Важкий 

ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелію трубочок зростає до 

29,8 %, проти 20 % при косій пахвинній грижі. Кількість нормальних форм 

сперматозоїдів зменшується до 55,3 % і до 59,0 % -  прогресивно рухливих 

форм. Ядра ендотеліоцитів, міоїдних клітин, підтримувальних епітеліоцитів та 

інтерстиційних ендокриноцитів деформовані. Цитоплазма вакуолізована, 

цитоплазматичні органели редуковані. Рівень тестостерону в крові знижується 

до (360,0 ± 17,0) нг/дл (р≤0,05), у порівнянні з чоловіками при  косій пахвинній 

грижі. Максимальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в межах сім’яного 

канатика складає (16,5 ± 0,7) см/с, проти (16,0 ± 2,1) см/с у грижоносіїв. 

     5. Кровопостачання над’яєчка здійснюється артерією над’яєчка, діаметром 

(0,65 ± 0,10) мм, яка є гілкою артерії яєчка. Вона супроводжує тіло і хвіст 

над’яєчка, посилаючи в їхню паренхіму дрібні гілки, що формують 

мікроциркуляторне русло. Венозна ланка формує паренхімні вени головки, тіла 
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та хвоста над’яєчка, котрі відводять кров у вени над’яєчка та лозоподібне 

сплетення. Діаметр виносних канальців дорівнює (358,50 ± 3,60) мкм, а висота 

епітелію - (67,8 ± 1,3) мкм. В умовах косої пахвинної грижі та після пластики 

задньої стінки пахвинного каналу артеріальні і венозні судини над’яєчка 

покручені, їхній просвіт розширений. Діаметр виносних канальців зменшується 

до (251,73 ± 3,49) мкм, а висота вистилаючого епітелію знижується до (23,17 ± 

4,45) мкм. 

     6. У чоловіків віком 22-35 років в нормі основні ехометричні параметри 

передміхурової залози дорівнюють: об’єм – (21,1 ± 2,0) см³, маса – (21,9 ± 1,9) г. 

Пікова систолічна швидкість кровотоку становить (18,30 ± 3,20) см/с, а у венах 

– (5,76 ± 0,03) см/с. Гістологічно передміхурова залоза має виражену 

часточкову будову, секреторні відділи часточок – альвеолярно-трубчасті, 

містять аморфний секрет, їхній епітелій призматичний, співвідношення між 

залозистою паренхімою і м’язово-еластичною стромою залози складає 68,7 % 

до 31,3 %. В умовах косої пахвинної грижі об’єм передміхурової залози зростає 

до (26,5 ± 1,0) см³, а маса – до (27,8 ± 1,6) г. Співвідношення між залозистою 

паренхімою і м’язово-еластичною стромою залози складає 56,02% до 43,98 %, 

що можна пояснити зниженням кількості тестостерону в крові. Показники 

кровотоку в передміхуровій залозі в цих умовах достовірно зменшуються 

(р<0,05), у порівнянні з контролем. Після герніопластики в передміхуровій 

залозі зменшується до 52,04 % площа залозистого компонента і до 47,96 % 

зростає площа волокнисто-м’язово-еластичного компонента, об’єм 

передміхурової залози збільшується до (31,6 ± 1,5) см³, а її маса – до (37,3 ± 2,0) 

грам. Знижується до (5,51 ± 0,58) см/с пікова швидкість артеріального 

кровотоку та до (2,38 ± 0,36) мінімальна швидкість кровотоку в передміхуровій 

залозі. 

     7. Морфологічний аналіз звивистих сім’яних трубочок яєчка тварин при 

затисканні кровоносних судин сім’яного канатика на 15 хв та застосуванні 

екстракту з листя Гінкго білоба свідчить про те, що на 30-у добу експерименту 

зменшується до 18,03 % кількість сім’яних трубочок із тяжким ступенем 
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пошкодження клітин сперматогенного епітелію та до 15,0 % - кількості 

спустошених трубочок із паралельним збільшенням до 205 ± 24,47 

сперматоцитів на стадії пахітени, до 615,11 ± 5,24 сперматид 7-го етапу 

розвитку, проти 156,54 ± 1,89 та 543,50  ± 13,14 кількості цих клітин відповідно 

в тварин без застосування екстракту з листя Гінкго білоба (р<0,05). У цих 

умовах на 7,1 млн/мл зростає загальна кількість сперматозоїдів, зменшується до 

(34,6 ± 2,0) %, проти (43,5 ± 2,3) % кількість патологічних форм сперматозоїдів 

(р<0,05) та зростає до (39,4 ± 2,7) %, проти (30,6 ± 2,5) %, кількість 

сперматозоїдів з прогресивним рухом (р<0,05), що свідчить про стимулюючий 

вплив на сперматогенез фітопрепарату – екстракту з листя Гінкго білоба. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАУКОВОГО І ПРАКТИЧНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

 

1. Проведений системний органометричний, гістологічний, 

морфометричний, ультрамікроскопічний аналіз будови яєчка, над’яєчка, 

їхніх оболонок та передміхурової залози може послужити основою для 

структурно-функціональних досліджень в анатомії, гістології, урології і 

андрології. 

2. Отримані дані про негативний вплив на яєчко, над’яєчко, їхні оболонки 

косої пахвинної грижі обґрунтовують необхідність своєчасного лікування 

косої пахвинної грижі з метою профілактики гемодинамічних розладів в 

яєчку, які негативно впливають не тільки на його сперматогенну і 

ендокринну функції, але і на передміхурову залозу. 

3. Отримані ехометричні параметри передміхурової залози в чоловіків 

зрілого віку з хронічною гіпоксією яєчка можуть бути використані в 

клініці лікування захворювань передміхурової залози. 

4. Заслуговує на увагу можливе застосування в клініці екстракту з листя 

Гінкго білоба як коректора гемомікроциркуляції в яєчку і сперматогенезу. 
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