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стероїди (ГЗСС):
• гепатити, цироз;
• гіпотиреоз;
• гіпоестрогенії;
• вживання екзогенних андрогенів, анаболічних 
стероїдів, глюкокортикоїдів��

IV�� Рецепторна форма гіперандрогенії – підвищення 
активності 5α-редуктази в клітинах-мішенях:

• спадково-конституційна (генетична або ідіопа-
тична) форма;
• зміна активності 5α-редуктазної системи під 
впливом зовнішніх факторів��

Гормонально-активні злоякісні пухлини ендокринних 
органів підлягають невідкладному хірургічному лікуван-
ню�� У повсякденній клінічній практиці лікар найчасті-
ше стикається з гіперандрогенією непухлинного генезу 
– функціональною гіперандрогенією [21]��

Відомо, що естрогени стимулюють синтез ГЗСС у 
печінці�� В умовах естрогенного дефіциту може спостері-
гатися відносне підвищення рівня вільних андрогенів 
– при діагностиці важливо враховувати визначення рівня 
естрогенів і фракцій андрогенів, а не тільки їх загально-
го вмісту, який може залишатися нормальним�� У 20-30 % 
пацієнток з гірсутизмом у крові визначається нормальний 
рівень загального тестостерону, у зв’язку з цим необхідно 
враховувати наявність такого стану як відносна гіперанд-
рогенія��

Метою лабораторної діагностики гіперандрогенних 
станів є визначення функціонального стану яєчників і 
надниркових залоз, винятком є гіперпролактинемія та гі-
потиреоз�� Для цього досліджують і аналізують такі показ-
ники, як:

• загальний тестостерон;
• вільний тестостерон;
• індекс вільного тестостерону;
• естрадіол;
• глобулін, що зв’язує статеві стероїди (ГЗСС);
• дегідроепіандростерон сульфат (ДГЕА-С);
• 17-ОН-прогестерон;
• ЛГ, ФСГ та їх співвідношення��

Важливим діагностичним критерієм є дослідження 
індексу вільного тестостерону (ІВТ), Free androgen 
index, FAI) – розрахунковий показник, який визначає 
співвідношення молярної концентрації загального тес-
тостерону до молярної концентрації ГЗСС, виражене у 
відсотках [8, 9]��

Клінічна картина СПЯ проявляється хронічним ано-
вуляторним станом яєчників або вираженою гіпофун-
кцією жовтого тіла, що призводить до двостороннього 
збільшення розмірів яєчників з потовщенням і склерозом 
білкової оболонки�� Ці зміни проявляються порушенням 
менструальної функції – опсоменореєю, аменореєю, про-
те не виключається і розвиток метроррагії�� Порушення 
фолікулогенезу призводять до розвитку ановуляторного 
первинного або вторинного безпліддя�� Ожиріння або над-
мірна маса тіла часто супроводжують СПЯ�� Визначення 

індексу маси тіла (ІМТ) дозволяє виявити ступінь ожи-
ріння�� Вимірювання показників об’єму талії (ОТ) і стегон 
(ОС) та їх співвідношення вказує на тип ожиріння (про-
гностично несприятливим є абдомінальний тип ожиріння, 
при якому ОТ / ОС > 0,85)��

Окрім основних симптомів захворювання, клінічна 
картина багато в чому визначається загальними обмінни-
ми порушеннями, такими як дисліпідемія, порушення вуг-
леводного обміну, підвищеним ризиком розвитку гіпер-
пластичних і пухлинних процесів з боку статевих органів�� 
Дисліпідемія полягає в підвищенні рівня тригліцеридів, 
холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, ліпопро-
теїдів дуже низької щільності та зниження ліпопротеїдів 
високої щільності�� Ці порушення ведуть до ризику ранньо-
го розвитку атеросклеротичних змін судин, гіпертонічної 
хвороби та ішемічної хвороби серця [16]��

Останнім часом було проведено ряд досліджень, при-
свячених біологічній ролі лептину�� Лептин є протеїновим 
гормоном і впливає на харчову поведінку і надає пермі-
сивну дію відносно ініціації статевого дозрівання у тва-
рин�� Роль даного гормону в регуляції метаболізму і реп-
родуктивної функції у людини остаточно не з’ясована�� 
З цієї причини дані про рівень лептину при оваріальній 
гіперандрогенії в поєднанні з інсулінорезистентністю і 
уявлення про його роль в розвитку цих змін дуже супере-
чливі [17, 19]��

Так, згідно з результатами дослідженнь, значна части-
на жінок у популяції з СПЯ має вищий рівень лептину, ніж 
очікувалося з урахуванням їх ІМТ, вільного тестостерону, 
чутливості до інсуліну�� З іншого боку, останні роботи в 
цій області не показали істотних відмінностей рівнів леп-
тину в досліджуваних групах при СПЯ і в групах контро-
лю�� Окрім того, було встановлено, що на базальний рівень 
інсуліну не впливає вміст лептину, вміст гонадотропінів і 
статевих стероїдів�� Однак учені, беручи до уваги дані про 
наявність мРНК рецепторів лептину в овариальній тка-
нині, продемонстрували пряму дію зазначеного гормону 
на стероїдогенез клітин гранульози щурів in vitro�� При ць-
ому було показано дозозалежну переважну дію лептину на 
ІФР-1, потенційовану збільшенням ФСГ-стимульованого 
синтезу Е2 клітинами гранульози�� Ці дані підтверджують 
гіпотезу, що підвищення рівня лептину в осіб з ожирін-
ням може протидіяти дозріванню домінантного фолікула і 
овуляції�� Вельми цікавими є дані, які свідчать, що лептин 
у наростаючих концентраціях (10-300 нг/мл) пригнічує 
інсулін-залежну продукцію Е2 і прогестерону в культурі 
клітин гранульози�� Цей ефект обумовлений наявністю 
специфічних сайтів зв’язування для лептину�� За анало-
гією з цим можна припустити, що високий рівень лептину 
може знижувати чутливість у інших тканин-мішеней до 
дії ендогенного інсуліну, призводячи до розвитку ІР при 
ожирінні [1, 12]��

Лікування гіперандрогенії проводиться з урахуванням 
етіологічного фактора і є комплексним, з використанням 
гормонотерапії та симптоматичних препаратів (таблиця) 
[18]��


