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Анотація. Мета роботи - аналіз та узагальнення результатів досліджень вчених з проблем молекулярно-генетичних
механізмів та рівнів визначення статі у людини. Аналіз літератури здійснено в наукометричних базах Google Scholar,
MedLine, Web of Science, Scopus за 2014-2018 роки. Формування статі - це складний багатоетапний процес, який забезпе-
чується функціональною інтеграцією генетичних детермінант, їх продуктів та умов індивідуального розвитку, в яких він
реалізується. Становлення статевого диференціювання проявляється на генетичному, гонадному, гормональному, сома-
тичному, психологічному і соціальному рівнях, порушення будь-якого з яких може призвести до відхилень від нормального
формування статі.
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Стать організму є важливою фенотиповою характе-

ристикою, яка поєднує в собі ряд морфологічних і функ-

ціональних властивостей, що забезпечують відтворен-

ня нащадків і передачу їм спадкової інформації. Стать у

людини - це ознака генетично детермінована, успадко-

вується за законами Менделя, про що свідчить рівне

співвідношення статей у кожному наступному поколінні.

У людських популяціях стать визначається під час зап-

ліднення (сингамно) та залежить від гетерогаметної

чоловічої особини, хоча деякі вчені стверджують, що

стать залежить в однаковій мірі від обох батьків під час

запліднення до утворення зиготи [28]. В основі детерм-

інації статі людини лежить хромосомний механізм, який

забезпечує рівне співвідношення та максимальну

ймовірність зустрічі представників різних статей, що

підтримує необхідну чисельність особин в популяції [23].

Стать організму як ознака розвивається на основі

отриманої від батьків спадкової інформації і є наслідком

онтогенетичної та функціональної інтеграції взаємоді-

ючих генів, розташованих як в статевих хромосомах, так

і в аутосомах. Стать реалізується при певних умовах інди-

відуального розвитку, зміна яких може стати причиною

перевизначення статі.

Процес диференціювання ознак статі пов'язані з

ембріональним розвитком. Первинні зародкові кліти-

ни (гоноцити) виникають у раннього ембріона на 3-у

тижні ембріогенезу в ектодермі жовточного мішка, потім

мігрують в статеву складку, де і приймають участь в утво-

ренні недиференційованої гонади, яка незалежно від

хромосомної статі (ХХ чи ХY) здатна розвиватися в двох

напрямках і тому ще називається індиферентною. По-

дальша диференціація зачатків в статеві залози

здійснюється в період з 4-го по 12-й тиждень внутріш-

ньоутробного розвитку і на даному етапі повністю зале-

жить від другої статевої хромосоми. Присутність в каріо-

типі У-хромосоми обумовлює розвиток первинних ста-

тевих клітин в напрямку чоловічої статі, тобто форму-

ються сперматоцити і відповідні статеві органи, а при

відсутності Y-хромосоми розвиток іде за жіночим шля-

хом. При каріотипі 46, ХУ розвиток чоловічої статі почи-

нається з моменту включення гену TDF (англ. tetis-

determining factor), фактору розвитку сім'яників, який діє

як перемикач, що направляє розвиток по чоловічому

шляху [27]. У людини експресія цього гена виявляється

вже на стадії зиготи. Ген TDF сприяє формуванню з ме-

дулярної тканини типових сім'яників з сім'яними каналь-

цями і клітинами Лейдіга. При делеції або транслокації

цього гена з Y-хромосоми на Х- або іншу хромосому в

профазі мейозу в потомстві можуть з'явитися XY-жінки

або XX-чоловіки з різними порушеннями розвитку ста-

тевих органів. Ріст та розвиток мезонефричних і пара-

мезонефричних протоків залежить від гормонів: тесто-

стерону та інгібуючого фактору.

Мета роботи - аналіз та узагальнення результатів

досліджень вчених з проблем молекулярно-генетичних

механізмів та рівнів визначення статі у людини.

Аналіз літератури здійснено в наукометричних ба-

зах Google Scholar, MedLine, Web of Science, Scopus за

2014-2018 роки.

Хромосомні і молекулярно-генетичні основи пер-

винної детермінації статі у людини

Статеві хромосоми давно зацікавили вчених, оскіль-

ки вони різні в чоловіків і жінок, мають свої власні спе-

цифічні типи успадкування і задіяні в первинному виз-

наченні статі. Після появи цитогенетичних методів ста-

ла очевидною фундаментальна основа визначення статі

у людини: жіноча - ХХ, чоловіча - ХY. У людини Y-хромо-

сома несе сильні облігатні детермінанти  чоловічої статі.

Структура Y-хромосоми та її роль у формуванні статі виз-

начені як на молекулярному, так і на геномному рівнях

[18, 19]. При мейозі у чоловіків статеві хромосоми (Х та

Y) кон'югують кінцями коротких плечей і підлягають ре-

комбінації в цій області. Ці сегменти називаються псев-

доаутосомними, оскільки ці ділянки ідентичні між со-

©Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова717

        “Вісник Вінницького національного медичного університету”, 2019, Т. 23, №4

ІSSN 1817-7883  eІSSN 2522-9354



бою і рекомбінують між собою в першому поділі мейозу

подібно аутосомам. Крім ділянок, які є гомологічними в

Х-хромосомі, є певна частка генів, які не мають гомо-

логів і успадковуються лише по чоловічій лінії. Тому у

людини присутність Y-хромосоми в каріотипі незалеж-

но від кількості Х-хромосом забезпечує розвиток чоло-

вічої статі, а особи з каріотипом 2АХ0 є фенотипово

жінками, незважаючи на зменшення дози Х-хромосо-

ми.

На користь ролі Y-хромосоми як визначника розвит-

ку яєчок свідчить ціла низка експериментів та аналіз

різних делецій псевдоаутосом і специфічних областей

Y-хромосоми у хворих з інверсією статі. За даними досл-

іджень встановлено ділянку SRY (sex-determining region

Y),  яка розташована біля псевдоаутосомної області в Y-

хромосомі (Yр11.31-32), кодує регуляторний транскрип-

ційний фактор (складається з 204 амінокислот), який

має споріднення до промоторів генів, що кодують роз-

виток ознак статі. Ген SRY має одну копію, довжина гена

1 т.п.н., він не містить інтронних ділянок, промотор має

часто повторювані GC-послідовності довжиною 310 п.н.

і структурні ділянки довжиною 612 п.н. Ген SRY експре-

сується на початку внутрішньоутробного розвитку в кліти-

нах статевих складок (гребінців) безпосередньо перед

диференціацією яєчок. Транслокація гена SRY з Y-хро-

мосоми на Х-хромосому призводить до 46, ХХ тестику-

лярного порушення формування статі [9]. Подальші дос-

лідження становили, що у визначенні статевої прина-

лежності залучені і інші гени, розташовані в Y-хромо-

сомі.

Молекулярно-генетичний аналіз делецій довгого

плеча (Yq11) фрагментів AZFa, AZFb, AZFc дозволив іден-

тифікувати сімейства генів, які можуть бути важливими

при сперматогенезі [3]. Так, наприклад, в ділянці AZFc

знаходиться ген DAZ (deleted in azoospermia), який кодує

білки, пов'язані з функціонуванням РНК і експресують-

ся лише в премейотичних статевих клітинах яєчка. Ре-

зультати багатьох досліджень вказують на генетичну

гетерогенність азооспермії, тому у чоловіків з ідіопатич-

ним безпліддям необхідно проводити каріотипування

або молекулярне дослідження Y-хромосоми [11]. Так,

неефективність гормонотерапії чоловічого безпліддя

може бути пов'язана з алельним поліморфізмом гена

рецептора до фолікулостимулюючого гормону FSHR

(follicle stimulating hormone receptor gene, 2p21) [4].

Для нормального розвитку гонад необхідні також

гени, розташовані в Х-хромосомі. У деяких осіб з гонад-

ним дисгенезом 46 ХY спостерігали дуплікацію ділянки

Хр21. Встановлено, що в цій ділянці знаходиться ген

DAX1, білок якого функціонує як транскрипційний фак-

тор [33]. Відмічається тісний регуляторний взаємозв'я-

зок між генами DAX1 і SRY. Експресія гена SRY в пев-

ний критичний період розвитку призводить до утворен-

ня яєчок; надлишок продукту гена DAX1 при його дуплі-

кації може пригнічувати нормальне функціонування SRY

і призводити до формування яєчників. Інший ген в хро-

мосомі Х - ХН2, кодує фермент геліказу, яка розкручує

ДНК і робить її більш доступною для транскрипційних

факторів. Ген, який відповідає за утворення білка-ре-

цептора клітинних мембран до тестостерону, також зна-

ходиться в Х-хромосомі (ген AR) [10].

Крім того, встановлено, що існують аутосомні гени,

які приймають участь у формуванні чоловічої статі. Од-

ним із них є ген супресор пухлини Вільямса (WT1 - Wilm's

tumor-associsted gene 1), знаходиться в 11 хромосомі

(11р13), експресується на стадії індиферентних гонад,

кодує фактор транскрипції, який у свою чергу зв'язуєть-

ся зі специфічними ДНК-послідовностями. Мутації в гені

WT1 описані при синдромах Деніс-Дреша, WAGR, Фрей-

зера, вродженому нефротичному синдромі [2, 6]. Синд-

ром Деніс-Дреша характеризується гонадним дисгене-

зом, нефропатією і розвитком нефробластоми. У

пацієнтів з каріотипом 46, ХY крім ниркових проявів

відмічають зовнішні статеві органи сформовані за жіно-

чим типом або невизначені, яєчка дисгенетичні, розта-

шовані в пахових ділянках або інтраабдомінально. У осіб

з каріотипом 46, ХХ зовнішні статеві органи сформовані

нормально за жіночим типом, захворювання прояв-

ляється лише порушенням з боку нирок [14].

Інший аутосомний ген SOX9 (SRY - related HMG - box

contagining gene) локалізується в 17 хромосомі (q24-

q25), експресується на стадії індиферентних гонад, пред-

ставлений мультисімейством генів-гомологів гену SRY.

Мутації в гені SOX9 викликають камптомелічну диспла-

зію, при якій у індивідуумів з каріотипом 46, ХУ феноти-

пово розвивається жіноча стать [25, 29]. При відсутності

однієї копії гена SOX9 яєчка не утворюються і розвиток

іде в напрямку формування яєчників [20]. Але дупліка-

ція гена у осіб з каріотипом ХХ призводить до інверсії

статі і формування чоловічого фенотипу, тобто надли-

шок гена SOX9 сприяє утворенню яєчок навіть при

відсутності гена SRY [8].

Вторинна детермінація статі у людини. Описані вище

механізми первинної детермінації статі забезпечують

формування гонад, але цього недостатньо для розвит-

ку чоловічого або жіночого фенотипу. Вторинна детерм-

інація статі обумовлена гормонами, які виробляються в

статевих залозах, а також певними генами, які відпові-

дають за синтез цих гормонів.

Детермінуючим генетичним визначником чоловічо-

го фенотипу є ген MIS (Mullerian ingibitining substance)

картований в області 19р13, активується в клітинах Сер-

толлі на 7 тижні розвитку, визначає синтез антимюлле-

рового гормону, який обумовлює редукцію парамезо-

нефричних протоків, контролює розвиток яєчок, дозрі-

вання сперматозоїдів та інгібує розвиток пухлинних

клітин. Ген складається з 5 екзонів, які кодують білок,

що складається з 560 амінокислот. Промотор гена MIS

містить SRY-специфічний сайт, з яким зв'язується пев-

на послідовність транскрипційного фактору гена SRY.

При відсутності антимюллерового гормону парамезо-

нефричні протоки розвиваються в матку, маткові труби і
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верхню частину піхви [26]. Мутації гену MIS викликають

синдром персистенції вказаних протоків [30].

У вторинній детермінації чоловічої статі важливу роль

відіграє тестостерон, синтез якого відбувається в кліти-

нах Лейдіга під дією транскрипційного фактору, який

кодується геном SF1(steroidogenic factor) [31]. Ген SF1

локалізується в довгому плечі хромосоми 9 (9q33); за-

кодований в ньому стероїдогенний фактор транскрипції

регулює експресію ряду генів, що приймають участь в

продукції стероїдних гормонів та в розвитку внутрішніх і

зовнішніх статевих чоловічих органів. Вважається, що ген

SF1регулює експресію гена DAX1, оскільки промотор

останнього містить специфічний сайт для розпізнання

транскрипційного фактору SF1. У свою чергу ген

DAX1може бути супресором гена SF1 і пригнічувати ек-

спресію гена SOX9.

Як відомо, для нормального розвитку чоловічої ста-

тевої системи необхідний не лише достатній рівень ан-

дрогенів, але й функціонування андрогенових рецеп-

торів. У випадку відсутності рецепторів виникають різні

варіанти синдрому нечутливості до андрогенів [24]. Ген,

який кодує андрогенові рецептори, знаходиться в Х-хро-

мосомі в локусі q11, має вісім екзонів, в яких описано

більше 200 точкових мутацій.

Розвиток і функціонування яєчників також залежить

від генетичної детермінанти. Для формування яєчників

необхідна наявність двох структурно нормальних Х-хро-

мосом, оскільки, як відомо, у жінок з каріотипом 45, Х

характерні відсутність статевих клітин, дегенерація ово-

цитів, дисгенезія яєчників [17, 16]. Відразу після заплід-

нення активні обидві Х-хромосоми. Впродовж першого

тижня ембріогенезу визначається, яка хромосома буде

інактивована. Важливу роль в цьому процесі відіграє

центр інактивації в проксимальній ділянці Хр13, в якому

локалізується ген XIST (англ. X inactivate specific tranacript)

[22]. Цей ген експресується лише на неактивній хромо-

сомі; він відключений на активній Х-хромосомі як в жінок,

так і в чоловіків; продукт гена - РНК, яка не кодує білок,

залишається в ядрі в тісному зв'язку з Х-хромосомою.

Становлення статі поетапно можна продемонстру-

вати у вигляді рівнів визначення статі: генетичний, га-

метний, гонадний, гормональний, морфологічний або

соматичний, психологічний, соціальний і громадянсь-

кий. Порушення будь-якого рівня у людини може стати

причиною відхилень у процесі становлення статевої

ідентичності [5].

Основними порушеннями гонадного рівня визначен-

ня статі є агенезія або дисгенезія гонад і істинний гер-

мафродитизм. Дисгенезія гонад - це група захворювань,

яка характеризується неправильним розвитком тести-

кулярної тканини в результаті кількісних або якісних змін

статевих хромосом або мутацій генів, що відповідають

за розвиток гонад [21].

Порушення формування статі - це група вроджених

захворювань, які характеризуються аномальною будо-

вою зовнішніх і (або) внутрішніх статевих органів і (або)

патологічними змінами структури статевих хромосом.

Основними клінічними проявами порушення формуван-

ня статі є неправильна будова зовнішніх статевих органів.

Це так званий псевдогермафродитизм, коли тканина

гонад відповідає хромосомному набору людини, а

зовнішні статеві органи неоднозначні або протилежної

статі. Це є прикладом порушення соматичного рівня

визначення статі. У хлопчиків виявляють різні форми

гіпоспадії, крипторхізму та мікропеніс. У дівчаток пору-

шення статі можна запідозрити при наявності вірилі-

зації зовнішніх статевих органів у вигляді гіпертрофії

клітора, формування загального сечостатевого отвору.

Жіночий псевдогермафродитизм частіше викли-

кається вродженою гіперплазією кори наднирників -

спадковим захворюванням дефекту ферментів кори

наднирників. Це аутосомно-рецесивне захворювання,

спричинене мутацією гена CYP21A2, що локалізований

у хромосомній ділянці 6р21.3 [13]. Так, недостатність

ферменту 21-гідроксилази блокує синтез глюко- і міне-

ралокортикоїдів, їх попередники включаються в біосин-

тез андрогенів, викликаючи їх надмірний рівень [15]. При

народжені дівчатка мають неоднозначні зовнішні ста-

теві органи (збільшення клітора, злиття статевих губ),

хлопчики мають нормальні статеві органи і в ранньому

дитинстві можуть бути не діагностовані [1].

Причинами чоловічого псевдогермафородитизму є

різні види мутацій генів задіяних у формуванні яєчок, а

також різні форми нечутливості до андрогенів. Так, не-

достатність ферменту стероїд-5-α-редуктази (фермен-

ту, який перетворює тестостерон в активний дигідротес-

тостерон) призводить до фемінізації зовнішніх статевих

органів у хлопчиків. Інше захворювання - Х-зчеплений

синдром нечутливості до андрогенів (тестикулярна фе-

мінізація) - обумовлене відсутністю андрогенних рецеп-

торів в клітинах-мішенях [12]. При даному порушенні у

осіб з каріотипом 46, ХY жіночі зовнішні статеві органи,

але сліпа піхва і відсутність матки і маткових труб, яєчка

наявні в межах живота або в пахових каналах. Зовні такі

люди виглядають як нормальні дівчатка з відповідним

психосоціальним розвитком [32].

Основним критерієм сучасної класифікації порушень

формування статі є результати цитогенетичних дослід-

жень. Залежно від цього виділяють такі групи порушень:

з каріотипом 46, ХY; з каріотипом 46, ХХ; з патологічни-

ми статевими хромосомами. До першої групи порушень

з каріотипом 46, ХY відносять дисгенезію гонад (яєчок),

порушення синтезу тестостерону, аномалії андрогенних

клітин-мішеней. Група порушень з каріотипом 46, ХХ

включає дисгенезію яєчників, вроджену гіперплазію

кори наднирників і аномалії промежини. Група пору-

шень формування статі в поєднанні зі змінами статевих

хромосом представлена синдромом Шерешевського-

Тернера, синдромом Клайнфельтера, змішаною дисге-

незією яєчок.

Порушення психічного, соціального і громадянсько-

го рівнів визначення статі стосуються відхилень у ста-
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тевій орієнтації і статевій самосвідомості. Прикладом

порушень психологічної статі є транссексуалізм, який

проявляється інверсією статевої ідентичності, відхиленні

своєї статі, психосоціальною дезадаптацією і аутодест-

руктивною поведінкою [7].

Висновки та перспективи подальших
розробок

1. Важливим є не лише картування та ідентифікація

генів, які контролюють стать, а й вивчення стадій роз-

витку, на яких включаються або виключаються певні

гени, а також в яких клітинах це відбувається.

2. Процес статевого диференціювання у людини дуже

складний і забезпечується взаємодією і взаємообумов-

леністю генетичних регуляторних систем, дисбаланс між

якими може призвести до порушення статевого розвит-

ку.

3. Дослідження ролі генетичних факторів у форму-

ванні статі і етіології порушень визначення статі є пріо-

ритетним напрямком сучасної біології, генетики і меди-

цини, що активно розвивається. Знання про дану про-

блему та медичний пошук у її вирішенні є важливим для

лікарів-генетиків.

Сучасні уявлення про генетичний контроль форму-

вання статі ще не повністю вивчені та потребують по-

дальшого дослідження.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И УРОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА У ЧЕЛОВЕКА И ИХ НАРУШЕНИЯ
Шевчук Т. И., Хлестова С. С., Горбатюк С. М., Васенко Т. Б., Спрут О. В.

Аннотация. Цель работы - анализ и обобщение результатов исследований ученых по проблемам молекулярно-генетичес-

ких механизмов и уровней определения пола у человека. Анализ литературы проведено в наукометрических базах Google

Scholar, MedLine, Web of Science, Scopus за 2014-2018 годы. Формирование пола - это сложный многоэтапный процесс,

который обеспечивается функциональной интеграцией генетических детерминант, их продуктов и условий индивидуаль-

ного развития, в которых он реализуется. Становление полового дифференцирования проявляется на генетическом,

гонадном, гармональном, соматическом, психологическом и социальном уровнях, нарушение какого либо из них,  может

привести к нарушениям нормального формирования пола.

Ключевые слова: генетика пола, Х- и У- хромосома, уровни определения пола, нарушения формирования пола.

MOLECULAR GENETIC MECHANISMS, HUMAN SEX DETERMINATION LEVELS AND DISORDERS OF SEXUAL DIFFERENTIATION
Shevchuk T.I., Khliestova S.S., Horbatiuk S.M. Vasenko, T.B., Sprut O.V.

Annotation. The purpose of this work - an analysis and a summary of results of scientific research on problems of molecular genetic

mechanisms and human sex determination levels. Literature analysis was performed in scientometric databases of Google Scholar,

MedLine, Web of Science, Scopus for 2014-2018. Sex determination is a complex multi-stage process secured by functional

integration of genetic determinants, products thereof, and the conditions of individual development for its realization. Sexual differentiation

occurs at genetic, gonadal, hormonal, somatic, psychological and social levels, and disorders at any of them may lead to deviations

from normal sex determination.

Keywords: sex genetics, Х- and Y-chromosomes, sex determination levels, disorders of sexual differentiation.
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