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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 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 (Лопаткін Н.А., 2008; 

Люлько О.В., 2012; Півторак В.І., 2013; Хмара Т.В., 2014) свідчать про те, що все 

частіше причиною неплідного шлюбу стають чоловіки, на долю яких припадає 

від 30 до 60 % (Бойко Н.И. и др., 2008; Гадимов С.И. и др. 2009; Байбаков В.М., 

2013; Jaison A., 2011). Нерідко причиною зниження сперматогенної та 

ендокринної функції яєчок стають гострі та хронічні розлади кровообігу в них 

(Артюхин А.А., 2008; Глодан О.Я., 2010; Топка Е.Г., 2013;  Грицуляк Б.В. та ін., 

2015), 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 

(Артифексов С.Б., 2007; Нурмелев И.Н., 2010; Пташник Г.І., 2010; Баулин В.А., 

2011; Півторак В.І., 2013). 

 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 (Астраханцев А.Ф., 2009; Бушмелев В.А., 2009; 

Ахунзянов А.А. и др., 2010; Юсуфов А.А., 2011). Разом із 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 із боку сперматозоїдів 

мають важливе значення (Байбаков В.М., 2013; Чорнокульський І.С., 2013). 

 В окремих роботах (Спаська А.М., 2011; Готюр О.І., 2012) 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 (Пташник Г.І., 2009), але в умовах косої пахвинної грижі та після 

герніопластики вони залишилися не вивченими. 

Аналіз публікацій, які стосуються будови 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 залишилися малодослідженими (Литвинець Є.А. та ін., 2011; 

Халло О.Є., 2011; Геращенко С.Б. та ін., 2015). 

Постійно продовжується пошук біологічно активних речовин (Пастухова 

В.А., 2011; Чорнокульський І.С., 2014), 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 

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, гістологічний, електронномікроскопічний, 

морфометричний, лабораторний, статистичний. 



Наукова новизна одержаних результатів. Уперше виявлено, що 

періодична або постійна компресія елементів сім’яного канатика вмістом 

грижового мішка при косій пахвинній грижі призводить 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 в зв’язку з можливими її ускладненнями, але й із 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 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 2012-2014), а також на науково-



практичних конференціях: І регіональній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук» (Запоріжжя, 

2012 р.), 17-му Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 

(Тернопіль, 2013 р.), 73-й Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні аспекти медицини і фармації» (Запоріжжя, 2013 р.), 4-й міжнародній 

науково-практичній конференції молодих  вчених (Вінниця, 2013 р.), «Біологія: 

від молекули до біосфери» (Харків, 2013 р.), 82-й, 83-й науково-практичних 

конференціях студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (Івано-Франківськ, 2013-2014 р.р.). 

 Публікації . За матеріалами дисертації опубліковано   18 робіт, у тому 

числі 5 статей у наукових фахових виданнях України, 2 одноосібних 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 Матеріали та 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 в одних і тих же чоловіків віком 22-

35 років через 3 роки після герніопластики задньої стінки пахвинного каналу. 

Досліджено, у 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 в клініко-

діагностичному центрі в 52 чоловіків віком 22-35 років у нормі, при косій 

пахвинній грижі та після герніопластики  провели дослідження 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 в крові. 

 Були застосовані наступні методи: 1) роздільна ін’єкція артерій, вен і 

судин гемомікроциркуляторного русла з наступною ангіорентгенографією; 2) 

гістологічне дослідження структур паренхіми яєчка, 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 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 (Глодан О.Я., 2009) м’яким кишечним 

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

кровоносних судин яєчка, вводили екстракт з листя Гінкго білоба 1 раз на добу 

протягом 7 і 30 діб. 

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

рентгенконтрасну 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 № АМ 13876К10). Щільність судин на ангіограмах визначали 

фотометричним методом в Lx із використанням люксметра Ю-116 (ПО 

«Вибратор» - Росія). 

 Гістологічні та електронномікроскопічні дослідження яєчка і над’яєчка 

проводили за загальноприйнятими методами (Меркулов Г.А.,1969, Садиков Д.С. 

и др. 1996). Мікропрепарати яєчка і над’яєчка, забарвлені гематоксиліном і 

еозином, піддавали гістологічному і морфометричному аналізу. Для 

морфометричного дослідження використовували окуляр-мікрометр МОВ-1-15ˣ. 

 У мікропрепаратах яєчка і над’яєчка 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 в 1 мм²; 2) ступінь 

пошкодження клітин сперматогенного епітелію в звивистих сім’яних трубочках 

яєчка; 3) кількість клітин сперматогенного епітелію; 4) об’єм ядер 

інтерстиційних ендокриноцитів (мкм³); 5) діаметр виносних канальців над’яєчка 

і висоту їхнього епітелію. 



 Для оцінки функціональної активності інтерстиційних ендокриноцитів 

визначали об’єм  їхніх ядер (Грицуляк В.Б., 2010; Пташник Г.І., 2010), за 

формулою: V=π/σ×LB², 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»). 

 Мікрофотографії отримані на мікроскопі Люмам Р-8 за допомогою 

мікрофотонасадки МФН – 10, перехідного оптичного пристрою Opten 257010 

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

- Японія). 

 Ультразвукове дослідження та кольорову ультразвукову ангіографію 

яєчка і передміхурової залози проводили в клініко-діагностичному центрі на 

апараті SIEMENS SONOLINE G 60 S («Siemens AW» - Німеччина) із датчиком 

5-10 МГц. У режимі сірої шкали визначали об’єм яєчка і передміхурової залози, 

функція входить у програму ультразвукового сканера. 

 Проводилася кількісна оцінка діаметру судин, а якісними показниками 

гемодинаміки в яєчку і передміхуровій залозі були: пікова швидкість 

артеріального кровотоку (см/с), діастолічна швидкість кровотоку (см/с), індекс 

резистентності (ум.од.), об’ємний кровоток (л/хв). 

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

контрастували на сіточках цитратом свинцю і вивчали в електронному 

мікроскопі ПЕМ-125 К («Selmi - Україна») із наступним фотографуванням при 

збільшеннях від 4000 до 16000 разів. 

 Мікроскопічні дослідження еякуляту проводили після розрідження, але не 

пізніше 1 години після еякуляції. Концентрацію сперматозоїдів в 1 мл еякуляту, 

а також процентний вміст активно рухливих форм визначали шляхом 

підрахунків у камері Горяєва. Для визначення концентрації сперматозоїдів 

сім’яну рідину розводили в 20 разів розчином 1 мл концентрованого формаліну 

в 100 мл дистильованої води. Підрахунки проводили при збільшенні ×400 у 5 

великих квадратах, розташованих по діагоналі. Враховували лише 



сперматозоїди, головки яких лежали в середині квадрата і число множили на 

1000000. Отримане число відповідає кількості сперматозоїдів в 1 мл 

досліджуваного еякуляту. Для визначення кількості рухливих сперматозоїдів 

сім’яну рідину розводили теплим ізотонічним розчином NaCl і в камері Горяєва 

підраховували лише нерухомі сперматозоїди, після чого їхнє число віднімали від 

загальної кількості сперматозоїдів. Для визначення вмісту живих сперматозоїдів 

застосовували забарвлення мазка сім’яної рідини за Блумом, при якому живі 

сперматозоїди залишаються незабарвленими. Загалом підраховували 500 клітин 

при імерсії, кількість живих сперматозоїдів визначали у відсотках. Визначення 

% патологічних форм сперматозоїдів при оцінці спермограми проводили в мазку 

сім’яної рідини, забарвленому гематоксиліном і еозином при імерсії. За 

допомогою лічильної машинки для лейкоцитарної формули в мазку 

підраховували не менше 200 сперматозоїдів і вміст морфологічних форм із 

патологією головки, шийки, хвоста та комбінованими змінами, кількість 

виражали у відсотках. 

 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.  

 Концентрацію рівня тестостерону в крові визначали імуноферментним 

методом за допомогою автоматичного аналізатора IMMULITE 2000 (Siemens 

Healthcare Diagnosties inc. США). 

 Статистичний аналіз проводили з використанням програмного 

забезпечення Stat. Soft. inc; Tusla, OK, USA Statistica 6. Застосовували 

непараметричні методи з використанням критерію Уілкоксона – Манна – Уітні. 

Різницю вважали достовірною при р<0,05. 

 

Результати дослідження та їх обговорення. 

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

передміхурової залози в нормі. Основним джерелом кровопостачання яєчка та 



над’яєчка в чоловіків 22-35 років є яєчкова артерія, діаметром (1,8 ± 0,12) мм. 

Яєчкова артерія розгалужується на дві гілки (артерії першого порядку), 

діаметром (1,2 ± 0,10) мм, які проникають через білкову оболонку в паренхіму 

яєчка зі сторони його заднього краю (капсулярні артерії). Ці петлеподібні 

судини, які посилають у паренхіму яєчка від 8 до 22 гілок діаметром (0,80 ± 0,02) 

мм кожна (центрипетальні артерії, або артерії другого порядку), які проходять у 

міжчасточкових перегородках, мають звивистий характер, анастомозують між 

собою і досягають середостіння яєчка. Ці судини діляться на артерії третього 

порядку (поворотні артерії), діаметром (0,30 ± 0,05) мм, від яких у часточки яєчка 

проникають дрібні паренхімні гілки, які утворюють у них артеріальну сітку. У 

межах сім’яного канатика від яєчкової артерії відходить артерія над’яєчка 

діаметром (0,70 ± 0,10) мм. Вона посилає гілки до головки, тіла і хвоста 

над’яєчка, які анастомозують між собою, а також з артеріями сім’явиносної 

протоки та оболонок яєчка. Другою за просвітом артеріальною судиною є артерія 

сім’явиносної протоки з просвітом (0,82 ± 0,05) мм. Найбільш вираженим є 

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

артеріями над’яєчка і сім’явиносної протоки, розміщені в ділянці хвоста 

над’яєчка. 

 Артерія підвішувального м’яза, діаметром (0,40 ± 0,01) мм, найчастіше є 

гілкою нижньої надчеревної артерії, гілки якої розподіляються в однойменному 

м’язі, а в ділянці хвоста над’яєчка вона анастомозує з гілками яєчкової і артерії 

сім’явиносної протоки. 

 За даними допплерографії в чоловіків віком 22-35 років, середня 

максимальна лінійна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в межах сім’яного 

канатика, становить (19,0 ± 1,5) см/с, а в паренхімі вона знижується до (12,3 ± 

1,8) см/с. Мінімальна лінійна швидкість 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. Середня максимальна лінійна 



швидкість кровотоку в артерії сім’явиносної протоки в 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. 

 Максимальна лінійна швидкість кровотоку у венах яєчка становить (9,6 ± 

1,2) см/с, а об’ємний кровоток у них – (8,0 ± 1,0) мл/с. 

 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. 

 Гематотестикулярний бар’єр утворений підтримувальними 

епітеліоцитами, власною оболонкою звивистих сім’яних трубочок і стінкою 

гемокапілярів. У цитоплазмі епітеліоцитів виділяється добре розвинута гладка 

ендоплазматична сітка, мітохондрії, краплі жиру та лізосоми. Підтримувальні 

епітеліоцити контактують між собою за допомогою з’єднувального апарату. 

Інтерстиційні ендокриноцити характеризуються великим овальним ядром, у 

цитоплазмі - помірна кількість крапель жиру, канальців гладкої 

ендоплазматичної сітки та мітохондрій із ламелярними гребенями. 

 Мікроциркуляторне русло яєчка включає передкапілярні артеріоли, 

капіляри, післякапіляри та венули. Частина капілярів орієнтована вздовж 

сім’яних трубочок, вони з’єднані між собою поперечними капілярами, діаметром 

(8,20 ± 0,64) мкм, утворюючи характерну сітку. 

 На венограмах яєчка добре виражені 6-8 хвилястих поверхневих вен, 

діаметром (1,00 ± 0,3) мм, що проходять під білковою оболонкою та 12-16 

глибоких вен, діаметром (0,15 ± 0,01) мм, які в межах середостіння дають 

початок лозоподібному сплетенню. 

 У даній віковій групі об’єм яєчка складає (19,38 ± 1,48) см³. На 1 мм² 

гістологічного препарату яєчка визначається 27,10 ± 1,50 звивистих сім’яних 

трубочок, діаметр яких складає в середньому (219,71 ± 1,57) мкм. Об’єм ядер 

інтерстиційних ендокриноцитів становить (98,77 ± 1,76) мкм³, кількість 

тестостерону в крові – (688,0 ± 21,0) нг/дл. 



 В еякуляті чоловіків віком 22-35 років контрольної групи число 

морфологічно нормальних сперматозоїдів становить (75,90 ± 4,52) %, а 

патологічних форм – (24,10 ± 1,15) %. Серед останніх на патологію головки 

припадає (11,78 ± 0,36) % сперматозоїдів. 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 нерухомих сперматозоїдів – (9,51 ± 1,34) %. Показник 

плодючості Фарріса становить 218,40 од.  

 Над’яєчко кровопостачається артерією над’яєчка діаметром (0,7 ± 0,10) 

мм, яка є гілкою яєчкової. Артерія над’яєчка супроводжує тіло і хвіст над’яєчка, 

віддаючи їм на всьому протязі дрібні судини, котрі формують 

мікроциркуляторне русло навколо відвідних проточок та протоки над’яєчка. Від 

нього бере початок венозна система над’яєчка, яка скидає кров у вени 

лозоподібного сплетення. 

 Головка над’яєчка утворена виносними проточками, що складають 

часточки, розділені прошарками сполучної тканини. Виносні проточки 

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

хвіст. До оболонки виносних канальців, утвореної пучками волокон сполучної 

тканини і м’язових клітин, прилягає псевдобагатошаровий стовпчастий епітелій. 

У ньому розрізняють основні епітеліоцити та епітеліоцити зі стереоциліями. 

Розподіл судин гемомікроциркуляторного русла в оболонках яєчка 

характеризується значним поліморфізмом, зумовленим їхнім походженням із 

шарів передньої стінки живота. Насамперед це стосується венулярної ланки 

(синусоїди, венозні лакуни), що створює можливості для додаткового 

депонування крові та підтримки температурного режиму в калитці. 

 Передміхурова залоза добре розвинута і має виражену часточкову будову. 

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 епітелієм, який 



у дистальних відділах стає кубічним. У стромі передміхурової залози наявна 

пухка сполучна і гладка м’язова тканина, що становить 30 % залози, відносна 

площа залозистого компонента дорівнює 70 %.  

 Ехоструктура передміхурової залози в режимі сірої шкали однорідна, а її 

параметри становлять: ширина – (36,4 ± 2,0) мм, товщина – (23,5 ± 1,8) мм, 

довжина – (21,8 ± 2,2) мм. Об’єм передміхурової залози дорівнює (21,1 ± 2,0) см³, 

а маса – (21,9 ± 1,9) г. Пікова систолічна швидкість кровотоку в передміхуровій 

залозі становить (18,30 ± 3,20) см/с, об’ємний кровоток – (0,067 ± 0,010) л/хв. 

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

передміхурової залози в умовах косої пахвинної грижі в неоперованих чоловіків. 

За даними допплерографії кровоносних судин яєчка на стороні косої пахвинної 

грижі середня 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. У межах паренхіми яєчка під білковою оболонкою цей 

показник є значно меншим і складає (10,5 ± 1,7) см/с, проти (12,3 ± 1,8) см/с на 

інтактній стороні. 

  Середня мінімальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в межах 

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

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

проти (6,3 ± 1,1) см/с відповідно. 

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

см³, проти (19,38 ± 1,48) см³ у контролі (р<0,05), а діаметр сім’яних трубочок - 

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

крові знижується до (498,0 ± 23,0) нг/дл (р<0,05). 

 У цих умовах тільки 29,03 % звивистих сім’яних трубочок зберігають 

звичайну будову. Об’єм ядер інтерстиційних ендокриноцитів складає (82,07 ± 

3,11) мкм³,  проти (98,77 ± 1,76) мкм³ у нормі (р<0,05). 

 При електронномікроскопічному досліджені стінка гемокапілярів 

нерівномірно потовщена за рахунок набухання цитоплазми ендотеліоцитів. 

Просвіт елементів гранулярної ендоплазматичної сітки і комплексу Гольджі 



розширений, гребені мітохондрій редуковані. Ядра ендотеліоцитів неправильної 

форми з периферійною конденсацією хроматину. 

 За нашими даними, при косій пахвинній грижі в еякуляті чоловіків віком 

22-35 років знижується концентрація сперматозоїдів до (50,45 ± 5,30) млн/мл, 

проти (73,50 ± 3,60) млн/мл у контрольній групі (р<0,05). При цьому зростає 

кількість патологічних форм сперматозоїдів до (33,15 ± 1,64) %, проти (24,10 ± 

1,15) % (р<0,05), у тому числі сперматозоїдів із патологією головки (відсутня 

акросома, подвоєна головка). Знижується кількість сперматозоїдів із 

прогресивною руховою активністю (до 64,41 %, проти 76,00 %) та вірогідно 

збільшується кількість нерухомих форм сперматозоїдів. До 87,53 од., проти 

218,40 од. понижується показник плодючості Фарріса. 

 В умовах косої пахвинної грижі наявна деформація сітки судин 

гемомікроциркуляторного русла над’яєчка та зниження до (29,01 ± 3,10) мкм 

вистоти епітелію виносних канальців над’яєчка. Значно розширений просвіт 

судин мікроциркуляторного русла оболонок яєчка. 

 Зміни в передміхуровій залозі проявляються зменшенням до 56,02 % 

залозистого компонента та збільшення до 43,98% м’язово-еластичної строми. 

Залозистий епітелій часточок сплощений. У порівнянні з нормою змінюються 

ехометричні параметри передміхурової залози, зокрема, зростає до (26,5 ± 1,0) 

см³ її об’єм, та до (27,8 ± 1,6) г маса (р<0,05). Знижується в цих умовах пікова 

швидкість систолічного кровотоку (6,38 ± 0,46) см/с та швидкість діастолічного 

кровотоку – до (2,68 ± 0,24) см/с (р<0,05). 

 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. Після пластики задньої стінки 

пахвинного каналу за даними ультразвукової кольорової допплерографії 

максимальна швидкість кровотоку в яєчковій артерії в межах сім’яного канатика 

складає (16,5 ± 0,7) см/с,  проти (16,0 ± 1,1) см/с у грижоносіїв, а в паренхімі 

органа цей показник становить (11,0 ± 0,5) см/с, проти (10,5 ± 1,7) см/с відповідно 

(р<0,05).  



 В цих умовах об’єм яєчка зменшується до (16,76 ± 1,98) см³, проти (17,81 

± 1,53) см³ об’єму яєчка в чоловіків з неоперовановаю косою пахвинною грижею 

(р<0,05). До (169,79 ± 13,88) мкм, проти (178,62 ± 11,25) мкм (р<0,05) 

зменшується діаметр сім’яних трубочок. Важкий ступінь пошкодження клітин 

сперматогенного епітелію в трубочках зростає до 29,8 %, проти 20,1 % при косій 

пахвинній грижі. 

 Концентрація сперматозоїдів в еякуляті чоловіків даної групи становить 

(46,3 ± 2,1) млн/мл, проти (52,4 ±4,5) млн/мл при косій пахвинній грижі (р<0,05) 

. 

 В умовах пластики задньої стінки пахвинного каналу при косій пахвинній 

грижі зростають ехометричні параметри передміхурової залози, зокрема, її об’єм 

– до (31,6 ± 1,5) см³, а маса – до (37,3 ± 2,0) г, проти (26,5 ± 1,0) см³ та (27,8 ± 1,6) 

г у грижоносіїв (р<0,05). До 52,04 % зменшується площа залозистого компонента 

та до 47,96 % збільшується площа м’язово-еластичного компонента (р<0,05). 

 У цих умовах значно знизилася (5,51 ± 0,58) см/с пікова швидкість 

артеріального та до (2,38 ± 0,36) см/с мінімальна швидкість кровотоку. 

 Характер гістоструктурних змін в яєчку в умовах затискання 

кровоносних судин сім’яного канатика та їхня корекція в експерименті. При 

операціях на яєчку, над’яєчку і їхніх оболонках нерідко виникає потреба в 

короткочасному затисканні кровоносних судин сім’яного канатика. В 

експериментах на лабораторних щурах на 30-у добу після короткочасного (на 15 

хв) затискання кровоносних судин сім’яного канатика маса яєчка зменшується 

до (1,114 ± 0,169) г, проти (1,372 ± 0,115) г в інтактних тварин (р<0,05). Тяжкий 

ступінь пошкодження клітин сперматогенного епітелію виявляється в 38,0 %, а 

30,4 % сім’яних трубочок – спустошені. Їхній діаметр зменшується до (139,57 ± 

3,62) мкм (р<0,05), а кількість сперматоцитів на стадії пахітени - 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). Концентрація сперматозоїдів 

знижується до (55,2 ± 1,68) млн/мл, зростає до (43,5 ± 2,3) % кількість 



патологічних форм. Кількість сперматозоїдів із прогресивним рухом 

зменшується до (30,6 ± 2,5) % (р<0,05). 

У тварин, що отримували екстракт з листя Гінкго білоба, маса яєчка на 30-

у добу досліду становить (1,268 ± 0,210) г, проти (1,114 ± 0,169) г у попередній 

групі тварин (р<0,05), діаметр звивистих сім’яних трубочок – (144,08 ± 3,56), 

проти (139,57 ± 3,62) мкм, кількість сперматоцитів на стадії пахітени – 205,24 ± 

4,78, сперматид 7-го етапу розвитку – 615,11 ± 5,24 (р<0,05). У цих умовах зросла 

до (62,3 ± 2,1) млн/мл концентрація сперматозоїдів, до (34,6 ± 2,0) % зменшилась 

кількість патологічних форм та зросла до (39,4 ± 2,7) % кількість прогресивно 

рухливих форм сперматозоїдів (р<0,05). 

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 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 

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) г. 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 

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. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

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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АНОТАЦІЯ 

 Поливкан М.І. Морфо-функціональний стан яєчка, над’яєчка і 

передміхурової залози в нормі, умовах розладів кровообігу та його корекції. 

– Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2015. 

 У роботі на 154 препаратах методами ангіографії, УЗД, гістології та 

електронної мікроскопії вивчені особливості будови яєчка, над’яєчка, їхніх 

оболонок і передміхурової залози в чоловіків віком 22-35 років у нормі, при косій 

пахвинній грижі і після пластики задньої стінки пахвинного каналу. При косій 

пахвинній грижі виявили зміни в гістоструктурі і зниження гемодинамічних 

показників в яєчку. У спермограмі виявили збільшення кількості патологічних 

форм та зменшення морфологічно нормальних сперматозоїдів. Після 

герніопластики залишається порушеною гемодинаміка в яєчку зі зменшенням 

його розмірів та негативними змінами в еякуляті. Отримані результати 

поглиблюють відомості про зміни гемодинаміки і гістоструктуру передміхурової 

залози в даних умовах. Екстракт з листя Гінкго білоба, за даними експерименту, 

має позитивний вплив на компенсаторно-відновні процеси в яєчку при розладах 

кровообігу в ньому. 

Ключові слова: яєчко, над’яєчко, передміхурова залоза, грижа, 

герніопластика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 Поливкан М.И. Морфо-функциональное состояние яичка, придатка 

яичка и предстательной железы в норме, условиях расстройств 

кровообращения и его коррекции. – Рукопись. 



 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2015. 

 В работе на 154 препаратах изучены особенности строения яичка, 

придатка яичка и предстательной железы у мужчин возрастом 22-35 лет в норме, 

условиях косой паховой грыжи и после пластики задней стенки пахового канала. 

Использовали ангиографию, цветную допплерографию, 

электронномикроскопический гистологический, и лабораторный методы 

исследования с последующей статистической обработкой полученных 

морфометрических данных. 

У мужчин возрастом 22-35 лет (контрольная группа) яичковая артерия в 

паренхиме яичка разветвляется на капсулярные, центрипетальные и возвратные 

артерии. Стенка кровеносных капилляров, извитых семенных трубочек и 

поддерживающих эпителиоцитов образуют гематотестикулярный баръер, 

разделяющий сперматогонии, сперматоциты, сперматиды и сперматозоиды на 

базальный и адлюменальный компартменты. Количество морфологически 

нормальных сперматозоидов в эякуляте составляет 75,90 %, а патологических 

форм – 24,10 %. Количество сперматозоидов с прогрессивным движением 

достигает 76 %, неподвижных форм – 9,51 %. 

Систолическая скорость кровотока в яичковой артерии составляет (19,0 ± 

1,5) см/с, а диастолическая – (7,5 ± 1,0) см/с, объемный кровоток – (16,5 ± 1,2) 

мл/с. 

Придаток яичка кровоснабжается артерией придатка яичка, являющейся 

ветвъю яичковой артерии, от которой отходит артерия головки придатка яичка. 

Она многократно ветвится и формирует микроциркуляторное русло. 

Предстательная железа хорошо развита. Соотношение между железистой 

паренхимой и гладко-мышечной тканью составляет 70% к 30 %. За данными УЗД 

объем предстательной железы равняется (21,1 ± 2,0) мм³, а маса – (21,9 ± 1,9) г. 

В условиях косой паховой грыжи у мужчин обнаружены расстройства 

гемодинамики в яичке и нарушения сперматогенеза. Так, за данными 



допплерографии кровеносных сосудов на стороне косой паховой грыжи средняя 

максимальная скорость кровотока в яичковой артерии в пределах семенного 

канатика снижается до (16,0 ± 2,1) см/с, против (19,5 ± 1,9) см/с на 

противоположной стороне (р<0,05). В пределах паренхимы яичка под белочной 

оболочкой этот показатель уменшается, соответственно, до (10,5 ± 1,7) см/с, 

против (12,3 ± 1,8) см/с (р<0,05). В этих условиях диаметр яичковых вен оказался 

значительно расширенным и сопровождался реверсным кровотоком со 

скоростью (25,0 ± 3,0) см/с. 

У грыженосителей объем яичка уменшился до (17,81 ± 1,53) см³, против 

(19,38 ± 1,48) см³ в контроле, а диаметр семенных трубочек – к (180,60 ± 10,25) 

мкм, против (219,71 ± 1,57) мкм (р<0,05). 

В эндотелиоцитах кровеносных капилляров, миоидных клетках оболочки 

извитых семенных трубочек и поддерживающих эпителиоцитах обнаружены 

изменения в цитоплазматических органеллах, а также аппарате соединений 

между клетками. 

В эякуляте грыженосителей значительно – (67,85 ± 3,50) %, против (76,00 

± 4,52) % уменьшается количество нормальных форм сперматозоидов, но 

возрастает до (33,55 ± 1,64) %, против (24,10 ± 1,15) % количество 

патологических форм. Уменьшается до 64,41 %, против 76,00 % в контроле 

(р<0,05) количество активно подвижных сперматозоидов. 

В условиях косой паховой грыжи имеет место деформация сети сосудов 

микроциркуляторного русла придатка яичка и снижение до (29,01 ± 3,10) мкм 

высоты эпителия выносящих канальцев. Значительно расширен просвет сосудов 

гемомикроциркуляторного русла оболочек яичка. 

В предстательной железе железистый компонент уменьшается до 56,02 % 

и возрастает до 43,98 % объем мышечно-эластической стромы, что можно 

объяснить снижением до (498,0 ± 23,0) нг/дл, против (688,0 ± 21,0) нг/дл 

концентрации тестостерона в крови (р<0,05). 

После пластики задней стенки пахового канала максимальная скорость 

кровотока в яичковой артерии в пределах семенного канатика не увеличивается, 



по сравнению с грыженосителями. Объем яичка после операции составляет 

(16,76 ± 1,98) см³, против (17,81 ± 1,53) см³ у грыженосителей, а диаметр 

семенных трубочек – (169,79 ± 13,88) мкм, против (178,62 ± 11,25) мкм. В 

эякуляте в этих условиях количество нормальных форм сперматозоидов 

уменьшается до 55,3 %, против 67,8 % сперматозоидов у грыженосителей. До 

59,0 %, против 64,41 %,  снижаєтся количество прогрессивно подвижных 

сперматозоидов. 

В условиях пластики задней стенки пахового канала кровеносные сосуды 

придатка яичка извиты, их сеть более густая. Имеет место разрастание прослоек 

соединительной ткани, деформирующей выносящие канальцы, выстилающий их 

епителий уплощён. Сети сосудов микроциркуляторного русла оболочек яичка 

деформированы, по их ходу определяются микроварикозности. 

В предстательной железе уменьшается площадь железистого компонента 

до 52,04 % и до 47,96 % увеличивается площадь волокнисто-мышечно-

еластического компонента предстательной железы. Уровень тестостерона в 

крови снижается до (360,0 ± 0,17) нг/дл, против (498,0 ± 23,0) нг/дл у 

грыженосителей. 

Применение экстракта из листьев Гинкго билоба при расстройствах 

гемоциркуляции в яичке в эксперименте положительно сказывается на 

сперматогенезе крыс, в эякуляте которых уменьшается до (34,6 ± 2,0) %, против 

(43,5 ± 2,3) % количество патологических форм сперматозоидов и до (39,4 ± 2,7) 

%, против (30,6 ± 2,5) соответственно, увеличивается количество активно 

подвижных форм сперматозоидов. 

Ключевые слова: яичко, придаток яичка, предстательна железа, грыжа, 

пластика пахового канала. 

SUMMARY 

М.І. Polyvkan. Morphologic and Functional Condition of the Testicle, the 

Epididymis and the Prostate in Normal Circumstances, at Circulatory Disorders 

and after Their Correction. – Manuscript. 



Thesis for a Candidate-of-Medicine (MD) degree in 14.03.01 – Normal 

Anatomy. State Higher Educational Institution “Ivano-Frankivsk National Medical 

University”, State Ministry of Health Servise of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2015. 

Using 154 specimens and the methods of angiography, ultrasonography, 

histology and electronic microscopy, the thesis studies the peculiarities of structure of 

the testicle, the epididymis, their membranes and the prostate gland in men aged 

between 22-35 in normal conditions, with oblique inguinal hernia and after the plastic 

surgery of the posterior wall of the inguinal canal. With oblique inguinal hernia, we 

have identified histostructural changes in testicle and prostate gland and circulatory 

disorders in it. 

After the plastic surgery of the posterior wall of the inguinal canal, the testicle 

volume has decreased as well as the diameter of the contorted seminiferous tubules in 

comparison respectively in men with untreated hernia. The quantity of pathologic 

forms of sperm cells has increased .The quantity of progressively motile sperm cells 

has dropped. 

The using of Ginkgo biloba leaf extract in experiment has positive influence of 

bloodstream on testicle. 

Key words: testicle, epididymis, prostate gland, hernia, hernioplasty. 

  



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ІЕ – інтерстиційний ендокриноцит 

ПЕ – підтримувальний епітеліоцит 

ПШ – пікова швидкість артеріального кровотоку 

ДШ – діастолічна швидкість кровотоку 

ПІ – пульсаційний індекс 

ІР – індекс резистентності 

ОК – об’ємний кровоток 

УЗД – ультразвукова діагностика 

КДК – кольорове допплерівське картування 

ГТБ – гематотестикулярний бар’єр  
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