
СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА СПЕРМАТА



Определение за сперма: Външно-секреторен продукт на семенниците,

надсеменниците и допълнителните полови 

жлези на мъжкото животно

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА СПЕРМАТА



СПЕРМА

Спермален серум                             Спермии

/плазма/                              Морфологични елементи

Секрет от надсеменник,

семепровод, уретра

Секрет от допълнителните полови жлези

Купферова                   Простата                               Мехурчеста жлеза



Еякулат: Количеството /обема/ на спермата отделен от мъжкото животно 

по време на полов акт

Вид на животното       Обем на еякулат в ml Концентрация 

средно         максимално       средно  максимално

-------------------------------------------------------------------------------------------

Бик                            4-5                      20                  1-2                6

-------------------------------------------------------------------------------------------

Коч                            1-2                        5                  2-5                8

------------------------------------------------------------------------------------------

Нерез                        250                   1200              0,1-0,2             1

------------------------------------------------------------------------------------------

Жребец                    50-100                 600             0,5-0,8          0,8

------------------------------------------------------------------------------------------

Куче                           10                       40            0,05-0,1            1

------------------------------------------------------------------------------------------

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА СПЕРМАТА



Обемът зависи от:

- Вид на разплодник - /вагинален тип/ - бик, коч, пръч - малък

- /маточен тип/ - жребец, нерез - голям

- Тегло на разплодник, условно се приема за 100kg/m

- 10 ml - жребец

- 200ml - нерез

- 0,6 ml - бик

- 1,6ml - коч

- Породна принадлежност, едри и дребни породи кучета

- Възраст за бик -2-10 год.; жребец - 4-14; нерез - 1,5-4; коч - 2-5год.

- Хранене и гледане

- Полов режим - 3 пъти седмично бик; коч по 1 на ден



ЦВЯТ НА СПЕРМАТА

Бик - кремаво бял

Биволски бик – лек син нюанс

Жребец - сиво бял

Нерез - млечно бял

Коч - каймаково бял

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО

- Зависи от концентрацията на сперматозоидите

- бик 1,034

МИРИЗМА

Бик - на мляко

Нерез - на прасе

Пръч - характерна на козел 



pH НА СПЕРМАТА

Обратна зависимост на спермии и pH концентрация 

Бик - 6,4 - 6,8

Коч - 6,5 - 7,0

Жребец - 7,2 - 8,2

Нерез - 7,8 - 7,9

Заек - 6,6 - 7,5 



висока           под   5,5    и над 9, 9

при pH умерена           от      5,5                      до     6, 5

ниска               от      6,5                      до     6, 8

ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ - 104,57 х 10ˉ4        ома ˉ1

БУФЕРНОСТ



ВИСКОЗИТЕТ

- Зависи от концентрацията на сперматозоиди

- за бик е средно 3,74

ОСМОТИЧНО НАЛЯГАНЕ

- Определя се спрямо точка на замръзване на дестилирана вода:

Бик - 0,64; Коч - 0,66; Жребец - 0,60; Нерез - 0,62; Куче -

0,60°С



МОРФОЛОГИЧЕН СЪСТАВ НА СПЕРМАТА

СПЕРМА

СПЕРМИИ

ПЛАЗМА

БИК - 8-12% ЖРЕБЕЦ 1,75-2,5%



- Симетрични /прости/ - външно осеменяване –

амфибии, някои видове риби

- Спираловидни (криловидни) – вътрешно 

осеменяване осеменяване – акулови риби, птици, 

земноводни

- Асиметрични – примати, бозайници, човек

МОРФОЛОГИЧНО УСТРОЙСТВО 

НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

Ловен Хук - 1677 год.



- Дължина на 1 сперматозоид - 80 m

- Средно място между бактерии и телесни клетки /по 

обем/

- Самостоятелна подвижност вън от организма

- Преживяемост вън от организма на разплодника

- Размерите не зависят от вида на разплодника 

- например при кит са по-малки от заек

МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА СПЕРМАТА



- главичка

- шийка (свързваща част)

- тяло (средна част)

- основна част

- крайна част

УСТРОЙСТВО НА СПЕРМИЯ

Опашка 



Сперматозоид – общ вид



УСТРОЙСТВО НА 

СПЕРМАТОЗОИД



L X W X Thick

9 X 4 X 1 μm

Ovum - 200-250 μm

Имплантационно гнездо

Устройство на главата на сперматозоид при бик

Mid piece of head

Външна акрозомна мембр.

Вътрешна акрзомна мембр.

Акрозома над 2/3 от 

главата на 

сперматозоида

Екваториален сегмент

Ядро 

Пост-акрозомна област

Апикален хребет

Плазмена 

мембрана

Външна обвивка на 

главата на спермия



Функция на отделни части от сперматозоида

Ядро
Хаплоидна - кондензирана ДНК, стабилизирана чрез 

дисулфидни връзки

до оплождането се случи. Неактивен - няма синтетична 

активност.

Акрозома 
(Наподобява модифицирана лизозома)

Ензимите улесняват проникването на сперматозоидите на 

ооцита:

Хиалуронидаза, акрозин, коронопроникващ ензим, кисела 

естераза

Плазмена мембрана
Обхваща цялата опашка

Апикален хребет
Индикатор за виталността. Ако липсва 

сперматозоидът е мъртъв

Пост акрозомален регион
Място където сперматозоидите се прикрепват към 

яйцеклетката по време на оплождането.



Елонгираните сперматозоиди притежават проксимална и дистална центриола. 

Дисталната участва при свързването с опашката. При зрелите тя изчезва. 





митохондрии АТР

Шийка на сперматозоида и опашка 

Средна част

Енергия за движение 

на опашката

Глава 

капитулум

Обхващат опашката освен 

на нейния край

9 външни 

облицовъчни нишки

Контрактилната част на опашката, 

което прави възможно да се огъва

Вмъква опашката в главата

9 + 2 вътрешни двойни тубули









Митохондриална спирала

Енергия – производство но АТФ

Имплантационна трапчинка & главичка 

Залавяне на опашката 

Части от сперматозоида - функции

9 външни влакна (облицовъчни)

Опорна функция, без контрактира

9 вътрешни двойни нишки – свързват се с 

подвижността – подобно на флагели на бактерии, 

контрактират чрез се β и α-тубулин (подобно на 

актин и миозин при мускули







Сравнително представяне на сперматозоиди от различни видове 

Глава 10 μm

Бик нерез коч жребец мъж плъх петел

Опашка 

60 μm



Измененията на спермиите могат да настъпят:

* Преди еякулацията:

- При генетични деформации

- При възпалителни процеси

- При нарушение t° в семенниците

- При авитаминоза - “Е”

- При тежка работа

- При облъчване

ПАТОЛОГИЧНИ СПЕРМАТОЗОИДИ

Първични аномалии – по време на сперматогенезата

Вторични аномалии – по време на престоя им в надсеменници 



Измененията на спермиите могат да настъпят след 
еякулацията (третични аномалии):

- Некачествен сперморазредител

- Неподходящи условия, висока / ниска t°

- Попадане на вода

- Облъчване

- Пряка слънчева светлина

ПАТОЛОГИЧНИ СПЕРМАТОЗОИДИ



Наблюдават се:

- Промени в акрозомата

- Промени в главичката - форма, основа

- В привидното тяло и опашката

Различават се :

- гигантски спермии

- микросперматозоиди

- многоглави

- двойна опашка и т.н. 

ПАТОЛОГИЧНИ СПЕРМАТОЗОИДИ

Значителни и малки отклонение в морфологията



Номенклатура Пояснение (по Merkt and Krause 1984)

I. Обща преценка

Нормоспермия Норма

Диспермия Незначително отклонение от нормата – най-често единични –

евентуално – оплодителна импотенция

Патоспермия Значителни отклонения – оплодителна импотенция

II. Детайлна преценка

Олигоспермия Намален обем на еякулата

Олигозооспермия Намален брой на сперматозоидите

Астенозооспермия Намалена подвижност на сперматозоидите

Тератозооспермия Промяна в морфологичния строеж

Аспермия Липса на еякулат, различава се от анеякулация

Азооспермия Пълна липса на сперматозоиди

Акинозооспермия Само неподвижни сперматозоиди

Некрозооспермия Изключително само мъртви сперматозоиди

III. Особени фоми

Пиоспермия Гной в спермата

Хемоспермия Кръв в спермата

Уроспермия Урина в спермата 



Морфологична преценка на сперматозоидите се извършва с 1000 х 

увеличение и (напр.), фиксирани и оцветени препарати. Критериите за 

класифициране на нормалната и патологични сперматозоиди.

Критерии за нормална и патологична морфология на сперматозоидите (WHO, 2010)

Нормална морфология Патология

Глава

Правилна овална форма, добре

дефинирана акрозомна област без

вакуоли и обем от 40-70% от главата

Твърде големи, твърде малки, твърде

тънки и дълги, крушовидни, кръгли,

аморфни, с акрозомни вакуоли (> 2 или

повече от 20%), пост-акрозомни вакуоли,

прекалено малки или твърде големи

акрозоми.

Средна част

Нормална ширина, дълга колкото главата.

Основната ос на главата и средната част

трябва да са на една линия.

Асиметрична връзка с главата, средната

част неправилно, прекалено дебела,

огъната или твърде тънка.

Цитоплазматични капчица

Опашка (основна част)

Опашката трябва да е по-тънка от

средната част, равномерна дебелина и

дължината около 10 пъти по-голяма от

тази на главата. Опашката може да бъде

извита, но без рязко прегъване.

Твърде къса, множество опашки, извивки,

неправилна дебелина, с форма на

спирала.



Двойна глава (bull; 

eosin-nigrosin stain)

Деформация на глава 

заедно с 4 нормални 

(bull; toluidine blue 

stain)

Удължена глава (bull; 

eosin-nigrosin stain)

Удължена глава 

(bull; toluidine blue 

stain)

Крушовидна (pear-

shaped) head and bent, 

abnormal midpiece (bull; 

eosin-nigrosin stain)

Деформирана глава и 

проксималната 

капчица(bull; toluidine 

blue stain)



Проксимална капчица 

(bull; toluidine blue 

stain)

Дистална капчица

(bull; toluidine blue stain)

Отделена глава

(bull; eosin-nigrosin stain)

Огъната опашка или 

средна част

(bull; eosin-nigrosin 

stain)

Навита опашка 

(bull; eosin-nigrosin stain)

Навита средна част / опашка в 

един сперматозоид и 

проксимална капчица в друг



Първични аномалии

нормаl Отделена 

глава
Голяма глава Малка глава

Крушовидна Крушовидна

Закръглена 

Глава, двойна 

опашка

Обла глава Разрошена 

акрозома Като щека Корона Малка глава



Вторични аномалии

Проксимална

протоплазмена капка

Транслоцирана
Разрушена 

опашка, 

транслокация на 

капчица

Разрушена 

опашка, 

транслокация на 

капчица



A. навита опашка с капчица 

B. навита двойна опашка 

C. "DAG" дефект

D. сгъната опашка 

E.Влакнеста 

F. двойна опашка 

G. като тирбушон средна част с капчица

H. подобна на тирбушон средна част 

Вторични аномалии 



Прегъната 

опашка

Увита 

опашка
"DAG" defect

Влакнеста 

опашка с 

«крушовидна 

глава"

Двойна опашка

Secondary Abnormalities





Аномалии в опашката

Двойни, тройни, четворни аномалии



Значителни 

дефекти

A – Проксимална 

цитоплазматична 

капчица

B- крушовидна глава

C- Сгънати / намотани 

опашки

D- дефекти в областта 

на средната част

E- аномалии 

F- кратеровидни 

промени в глава





Малки дефекти

A- Дистална цитоплазмена 

капчица

B- нормални спермална глава

C- терминално на опашката

D- тясна, малка или гигантска 

глава

E- Абаксиална имплантация

F- Абнормална акрозома 





МИКРООРГАНИЗМИ В СПЕРМАТА

- Микроорганизмите не са постоянна съставка на 

спермата

- Контаминация в 1 ml:

до      100 - незначително

до   2 000 - слабо

до   5 000 - средно

над 5 000 - силно замърсена



КОЛИТИТЪР НА СПЕРМАТА

- Прясно получена сперма трябва да бъде с 1:10 колититър

- Сперма с по-висок от 1: 10 не се допуска за осеменяване 

- Отмивката от препуциума е с 1: 100 колититър



ИЗТОЧНИЦИ НА КОНТАМИНАЦИЯ

Ендогенни - Външни полови органи

- Препуциум

- Вътрешни полови органи

Екзогенни - Помещения за отглеждане

- Зала за получаване на семенна течност

- Изкуствена вагина

- Условия за обработка на спермата

- Манипулации при осеменяване



ВИДОВЕ МИКРООРГАНИЗМИ

- Попаднали от околната среда - E. coli, Proteus, Micrococus

- Условно патогенни - Pseudomonas, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus и др.

- Патогенни - Brucela bovis, M. tuberculosis, M. agalactiae

- Протозои и рекетсии - Trihomonas genitalis, Tripanosoma       

equiperdum и др.

-Плесени - 8 вида - най-често - Mucor, Niger и др. 



ВЛИЯНИЕ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ ВЪРХУ СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

- В началото настъпва логаритмична фаза на размножаването им

- Предизвикват разлагане на въглехидратите, повишена киселинност, 

имобилизация на спермиите - от E. Coli

- Разлагане на белтъчините и образуване на амоняк главно от

Psеudomonas aeroginosum.

- По-късно водят до прекъсване на бременността



ПРЕДПАЗВАНЕ НА СПЕРМАТА ОТ ИНФЕКТИРАНЕ

Мерки:

- Хигиена на разплодника, конкретно препуциума 

/почистване, промивка с 1‰  риванол, калиев перманганат/

- Хигиена на манекен, на предпазната престилка

- Хигиена на случната зала

- Стерилни инструменти

- Успешна пред еякулаторна скачка

- Стерилни разредители

- Спазване технологията на съхранение и транспорт


