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Гірсутизм – надмірний ріст волосся у жінок в андро-
ген-залежних зонах – часто поєднується з порушенням 
МЦ і акне�� Гірсутизм слід диференціювати від гіпертри-
хозу – надмірного росту волосся в андрогеннезалежних 
ділянках�� Поява гірсутизму зумовлена рівнем не тестос-
терону, а його метаболітів, дегидротестостерону, що має у 
три рази більшу біологічну активність [24]�� Наявність або 
відсутність рецепторів до тестостерону обумовлена гене-
тично і визначає інтенсивність утворення дегідротестос-
терону�� Це пояснює, чому не у всіх жінок з підвищеним 
рівнем тестостерону є гірсутизм, а також чому він більше 
виражений при ожирінні [20]��

Зазвичай гірсутизм різко виражений�� Стрижневі воло-
сини розташовані на гомілках, задній поверхні стегон, у 
промежині, рідше – по білій лінії живота�� Оволосіння об-
личчя, як правило, обмежується вусиками над верхньою 
губою, посиленим ростом волосся на щоках�� Навіть лег-
кий ступінь вираженості подібних явищ може привести до 
емоційної лабільності, а при виражених змінах у багатьох 
жінок розвиваються невротичні і депресивні стани�� Це 
посилює порушення репродуктивної функції, створюючи 
класичне порочне коло патофізіологічних змін [4]��

Виникнення себореї і акне у пацієнток пов’язують зі 
зміною співвідношень між андрогенами і естрогенами, 
при цьому найчастіше має місце поєднання гіперандро-
генії та гіперестрогенії��

Класифікація гіперандрогенних станів�� 
I�� Неопухлинні (функціональні) форми "істинної" гіпе-
рандрогенії:

• синдром полікістозних яєчників (СПКЯ);
• стромальний текоматоз яєчників, гіпертекоз 
(HAIR-AN) синдром;
• адреногенітальний синдром (класична і некла-
сична форми);
• гіперпролактинемія;
• гіперкортицизм (хвороба і синдром Іценко-Ку-
шинга);
• акромегалія��

II�� Пухлинні форми “істинної” гіперандрогенії:
• андрогенпродукуючі пухлини яєчників (андроб-
ластоми, ліпідоклітинні пухлини, текоми та ін��)
• андрогенпродукуючі пухлини надниркових залоз 
(андростероми, кортикоандростероми)��

III�� Транспортні форми гіперандрогенії – зниження 
продукування в печінці глобуліну, що зв’язує статеві 

актуальність
Однією з актуальних проблем сучасної гінекології є 

гіперандрогенія, яка найчастіше є наслідком таких захво-
рювань як синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) і не-
класична форма вродженої гіперплазії кори надниркових 
залоз [11]��

При підвищенні чутливості андрогенних рецепторів 
шкіри розвивається ідіопатичний гірсутизм, який, як пра-
вило, не супроводжується гіперандрогенемією�� Основни-
ми біологічно значущими андрогенами, що виробляються 
в організмі жінки, є тестостерон, андростендіон і дегідро-
епіандростерона сульфат (ДГЕА-С) [25]��

Згідно джерел літератури, близько половини циркулю-
ючого андростендіону виробляється в яєчниках, а інша 
його частина синтезується наднирковими залозами під 
впливом адренокортикотропного гормону�� Деякі автори 
відзначають, що андростендіон є попередником тестос-
терону, який в різних співвідношеннях виробляється в 
яєчниках, печінці, селезінці та жировій тканині, тоді як 
ДГЕА-С в основному продукується залозами [5, 25]��

Гіперандрогенія – клінічний синдром, який розви-
вається внаслідок надмірної (абсолютної або відносної) 
концентрації у крові вільних форм андрогенів (тестостеро-
ну, андростендіону)�� І це, незважаючи на те, що наявність 
в організмі жінки андрогенів – біологічна потреба, адже 
вони є незамінним субстратом для синтезу в яєчниках, 
жировій і нервовій тканинах естрогенів�� Андрогени сти-
мулюють секреторні й анаболічні процеси в т��ч�� і процес 
розмноження, активізують лібідо�� Завдяки різним точкам 
впливу і пов’язаними з цим ефектами, саме баланс кон-
центрації андрогенів зумовлює гармонійне функціонуван-
ня як репродуктивної, так і інших органів і систем [7, 15]��

Основних джерел синтезу андрогенів в організмі жін-
ки декілька:

• Яєчники (тека-клітини внутрішньої оболонки фоліку-
ла та строма)

• Наднирникові залози (сітчаста зона кори)
• Периферичні тканини (жирова клітковина, шкіра, ске-

летні м’язи, головний мозок)��
Надмірна кількість андрогенів в організмі жінки є ре-

зультатом порушень в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєч-
ники-наднирники і проявляється порушенням менстру-
ального циклу (МЦ) та репродуктивної функції�� Поряд з 
цим відзначаються клінічні прояви вірилізації – гірсутизм, 
себорея, acne vulgаris і алопеція [26]��


