
СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА СПЕРМАТА



Семенната течност се състои от сперматозоиди намиращи се в 

течна среда означена като семенна плазма (SP). 

Различия в структурата на сперматозоидите при видовете

Head 10 

μm

Bull   Boar Ram Stallion Man Rat  Cock

Tail 60 μm

Семенна течност – състав и свойства



-елементарен строеж

макроелементи – C, N, O, P, Ca, H

микроелементи – Zn, Cu, Se, B, Fe, S

ХИМИЧЕН  СЪСТАВ  НА  СПЕРМАТА



- Сухо вещество  - 2 - 15%

- Съдържа органични и неорганични биологично – активни 

вещества : 

- Белтъчини (аминокиселини)

- Въглехидрати

- Липиди 

- Органични киселини

- Ензими 

- Витамини

- Соли и др.

ХИМИЧЕН  СЪСТАВ  НА  СПЕРМАТА



ОРГАНИЧЕН СЪСТАВ  НА  СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

• Съединения богати на фосфор, сяра и азот

• Липиди

– Фосфолипиди

– Липопротеиди – фосфатид, холестерин, (триптофан, аргинин)

• Гликопротеини – в клетъчната мембрана – адхезин (свързване с 
яйцеклетката и акрозомната реакция), канални протеини

• Протеини от надсеменника – фертилитет асоциирани протеини

• Рецепторни протеини - фертилин



ОРГАНИЧЕН СЪСТАВ  НА  СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

• В главичката – протамини и хистони (ДНК, РНК)

• Туболин, тектин, нексин, динеин – в опашката, участвуват в 
изграждането на фибрилите - двигателна активност

• Ацетилфосфат

• Ензими

НЕОРГАНИЧЕН СЪСТАВ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

1-2 % от сухото вещество – минерални вещества, соли на солната, сярната и 

някои органични киселини



Схематично представяне на местата на производство на 

спермалната плазма

Течна съставка на спермата, произвежда се от различни органи и участъци 

на мъжката полова система

Спермална плазма



Основни функции на спермалната плазма

1) активиране и увеличаване на подвижността на сперматозоидите;

2) буфер за осигуряване на оптималната осмотична и хранителна среда;

3) предотвратяване на преждевременна активация на сперматозоидите

4) стабилизиране на плазмената мембрана (PM) с инхибитори на

капацитацията

5) защита на сперматозоидите от фагоцитоза и разрушаването им при

възпалителна реакция (при конете)

Спермалната плазма – ключова роля свързана с функцията на 

сперматозоидите, оплождането и развитието на ембриона в 

женския полов апарат



6) Регулация на транспорта на сперматозоиди и тяхната елиминация

7) Подпомагане на овулация (крави) и индуциране на овулация (свине и

камили)

8) Посредник при взаимодействие яйцеклетка-сперматозоиди

9) активиране на експресията на ембриотрофните цитокини и подпомагане

на подготовката на майчиния тракт за развиващия се ембрион, по-

специално чрез имунологични промени, необходими за запазване на

бременността

10) Въздействие върху фертилитета

Основни функции на спермалната плазма



Спермална плазма - включва всички компоненти на спермата, чиито 

произход не е от тестисите

- означава се още като допълнителен секрет

Много въпроси все още стоят открити, дори и при добре изучени 

видове:

- значение на отделните видово специфични съставки

- престой на сперматозоидите в секрета при ест. осеменяване 

- роля за женските полови органи

- роля на различните протеинни фракции

Роля на:

- сезонност

- начин на получаване на еякулата

- полов режим и др.

СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА



СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА

• Място на образуване на спермалната плазма – надсеменници, 
ампуловидни разширения, простата, мехурчеста жлеза, 
булбоуретрална жлеза, малки уретрални жлези

• Ако образуването на секрета подлежи на определена нервно-
хормонална регулация, то за самото му евакуиране не 
съществуват строги регулаторни механизми 

• На практика е много трудно да се установява действителния 
произход на всяка отделна съставка

• Метод на доказване 

• Тестостерон - най-важен регулатор



СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА

• Йони и неорганични съставки

• Малки органични молекули (въглехидрати)

• Стреоиди и простагландини

• Протеини, липиди, глипротеини

• Ензими 



-Неорганичен състав на спермата

вода 85-98 %

Йони на: натрий, калий, калций, магнезий, хлорид, 

цинк, мед, желязо

• соли на солната, сярната и някои органични киселини

Още

- катиони: K, Na, Ca и др.

- аниони – Cl, фосфати, цитрати и др.

ХИМИЧЕН  СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА



ХИМИЧЕН  СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА

Йони – функцията на сперматозоидите зависи от йоните

Na, K, Ca и Mg – осмотичен баланс и са компоненти на някои

важни ензими.

Na е буфер, K естествен метаболитен инхибитор.Ca –

акрозомна реакция и подвижност на сперматозоидите. Mg ензимни

системи, мехурчести жлези. Cu важен за ензими, включени в

защитата срещи свободни радикали. Zn – антиоксидант, спомага за

антибактериалните свойства, утилизация на енергия.

Наличието на определени йони в семенната плазма може да бъде база

за вариации в качеството между последователни еякулати.



Малки  органични молекули

Въглехидрати

- Установени са 9 вида захари в спермалната плазма

- При бик – рибоза, фруктоза, глюкоза

- Коч – 3 – рибоза, фруктуза и глюкоза

* Млечна и лимонена киселина – зависят от време на изследване 

след получаване и вида на разплодника

- сорбит, инозит, пируват, ерготин, левцин, валин, изолевцин, 

треонин, аланин, ацетат, глутаминова киселина, аспаргинова 

киселина, креатин, креатинин, глицин, серин, лизин

ОРГАНИЧЕН СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА



ОРГАНИЧЕН СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА

Проетини

Редица протеини, някои от тях са секреторни продукти от

надсеменниците и мехурчестите жлези

От епидидимиса: Лактоферин, клъстерин, прокатепсин, D, холестерол-

трансфер протенин.

Аминокиселини

Повечето от тях произхождат от тестисите или надсеменниците.

Тяхната концентрация се увеличава след еякулацията поради голямата

протеолитична активност на спермата. Най-голямата е концентрация на

глутаминова киселина и L-аргинин.



Специфични протеини – FnII – хепаринсвързващ протеин  

Acidic seminal fluid protein (aSFP)

Bovine seminal plasma proteins (BSP proteins)

CRISP – cystein-rich seminalplasma proteins

AWN - спермоадхезини

DE - proteine 

HSP – horse seminalplasma protein

Биогенни амини, спермини, спермидини, путресцин

Хормони 

Тестостерон, дихидротестостерон, андростендион, 3α-андростаниол, 

дехидроепиандростерон, прогестерон, естрадиол, естриол, PGE-1, PGF-

1α – произход – тестиси, мехурчеста жлеза !!!

Протеохормони – FSH, Prolactin, растежен хормон

Липиди - гликолипиди, фосфолипиди, неутрални липиди, липопротеини

ОРГАНИЧЕН СЪСТАВ  НА  СПЕРМАЛНАТА ПЛАЗМА



СЕКРЕТИ НА НАДСЕМЕННИКА  И МЕХУРЧЕСТАТА  ЖЛЕЗА - слабо  

кисела реакция

Останалите  секрети  имат слабо алкална среда

При смесването им неутрализация, дори алакализиране на средата 

В секрета на мехурчестата жлеза при нерез са установени 

специфичните вещества  инозит и ерготионeн 

Бик – голямо количество фруктоза, флавин



СЕКРЕТ  НА  ПРОСТАТНАТА  ЖЛЕЗА - алкален

- Простагландини, вазогландини

- Цинк 

- Ензими (кисела фосфатаза)

- Свободни аминокиселини

- Антаглутинин  (антаглутиниращи фактори)

- Простазоми (везикули съдържащи ензими, холестерин, 

сфингомиелин)

СЕКРЕТ  НА КУПФЕРОВАТА  ЖЛЕЗА –

- Мукополизахариди - алкален слузест секрет

- При нерез – желатиноподобен секрет 

- При смес със секрета на мехурчестата жлеза – зърнеста 

структура



ПО – ВАЖНИ  КЛЕТЪЧНИ   ЕНЗИМИ

- Ензими свързани с оплождането – муциназа, хиалуронидаза, акрозин,

кисели хидролази и естерази

- Ензими участвуващи в дишането и получаването на енергия –

цитохромоксидаза, индофенолоксидаза, хексокиназа, дехидрогеназата, фосфатази,

аденозинтрифосфатаза, алкална фосфатаза, липаза

-Каталаза – микробиален произход ?

Аспартатаминотрансфераза (AST, GOT), аланинаминотрансфераза

(ALT, GPT), алкална фосфатаза (ALP) и лактатдехидрогеназа (LDH).

Определят стабилността на семенната мембрана и са добър индикатор за

фертилитет.

Трансаминазите (AST, ALT) са локализирани в средната част на

сперматозоида, а LDH е локализиран в цитозола и митохондриите.

АФ – в целия сперматозоид. АФ и трансаминазите – маркер за замразяване.

Фосфолипаза A2 участва при акрозомната реакция и взаимодействие

сперматозоид- яйцеклетка.

ОРГАНИЧЕН СЪСТАВ  НА  СПЕРМАТА - ЕНЗИМИ



ПО – ВАЖНИ ЕНЗИМИ В СЕМЕННАТА ПЛАЗМА

Антиоксидантни ензими – супероксид дисмутаза (SOD), глутатион

редуктаза(GR), глутатионпероксидаза (GPx) и техните субстрати (GSH and GSSG),

каталаза (CAT).

Сперматозоидите са много чувствителни на липидна пероксидация от свободните

радикали или реактивен реактивни кислородни радикали (ROS) водороден прекис (H2O2),

супероксидазен анион (O22), азотен окис и хидроксилната група – радикал (2OH).

Физиологично някои от тези радикали играят основна роля при капацитацията,

акрозомната реакция и стабилизацията на митохондриалната капсула при сперматозоид на

бик.

Супероксидният анион и азотния окис участват в хепарин-индуцираната

капацитация.

ОРГАНИЧЕН СЪСТАВ  НА  СПЕРМАТА - ЕНЗИМИ

Клинично значение на ензимите ?

– определяне на АФ в спермата

Произход – надсеменник (маркер)

ДД – непълна еякулация и азооспермия



ОРГАНИЧЕН  СЪСТАВ  НА СПЕРМАТА

ВИТАМИНИ

- Вит. “С”  по-високо количество от това в кръв

- Вит. “В1”  - тиамин

- Вит. “В2”  - рибофлавин

- Пантотенова киселина

- Вит. “А” 

- Вит. “Е”

Други биологично активни вещества



Състав и свойства на семенната плазма. Въздействие върху сперматозоидите. PM 

плазмена мембрана; AST аспартатаминотрасфераза; ALT, аланинаминотрансфераза; ALP

алкална фосфатаза; LDH лактатдехидрогеназа; LPO липид пероксидация ; ROS активни 

кислородни радикали; ET епител.



Физиологични и молекулярнобиологични функции 

на избрани компоненти на спермалната плазма

• Влияние на спермалната плазма върху сперматозоидите

• Влияние на допълнителния секрет върху организма на 
мъжкия разплодник

• Влияние на спермалната плазма върху женските индивиди 



ЗРЕЕНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

- Процес при който те стават годни за оплождане

- В семенното каналче - липсва самостоятелна подвижност

- В главата на надсеменника - незначителна

- В опашката на надсеменника - голяма подвижност - 32%

- В семепровода - висока - 71%

-Тук получават отрицателен ел. пълнеж 

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕРМАТА



ЗРЕЕНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

- изчезване на цитоплазматичната капчица

-промяна в големината, формата и ултраструктурата на акрозомата

-промени в плазмената мембрана – гликопротеините, антигенна 

ризница – способност за преживяване в женските и мъжките полови 

органи

- модификация на мембаранните протеини

- добавяне на нови мембранни протеини

- реорганизация на клетъчната мембрана 

- промяна на процесите на обмяна на веществата

БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕРМАТА



ОБМЕННИ ПРОЦЕСИ В СПЕРМАТА

Източник на енергия за сперматозоидите

Анаеробна 

фруктолиза

(гликолиза)
Дишане

(цикъл на Кребс)

Трансмисер на енергията е АТФ при което той се разгражда до АДФ и АМФ 

при което се отделя голямо количество енергия



АНАЕРОБНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

ОБМЕННИ ПРОЦЕСИ В СПЕРМАТА - фруктолиза

Ензимно анаеробно разграждане - разпад на захарите в анаеробни 

условия /глюкоза, фруктоза, маноза и др./

осъществява се в областа на плазмолемата и фибрилите

CHO  2СНО /млечна киселина/ + 33 малки калории 

ключови ензим – хексокиназа, глицералдехид-3-

фосфатдехидрогеназа

* Фруктолизата настъпва при съотношение 

фруктоза : глюкоза 

85% : 15%



* Количеството фруктоза използвана от 1,000,000,000 

сперматозоида за  1h при  t - 37°C, pH - 7,4

* за бик е средно 1,5 – 2

ФРУКТОЛИЗЕН ИНДЕКС



Извършва се в митохондриите - трикарбонов цикъл на Кребс

Интензивността на дишането зависи от брой на митохондриите и 

качествата на субстрата – колко дълго биха могли да преживеят и да 

се движат

субстрат основни – фруктоза, глюкоза,

пируват, лактат (в присъствие на малеат)

при аеробното дишане също видовоспецифични особености

От епителните клетки на надсеменника се отделя L-карнитин – същия 

се приема от сперматозоидите и е източник на енергия (при състояния 

на недостиг)

Мазнини и мастни киселини – противоречиви сведения (основно при 

критични ситуации)

Дискутира се още директен импорт на АТФ от плазмата на спермия

ДИШАНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

(оксидативно фосфорилиране)



1. Аеробно дишане; разпадане на въглехидратите, липидите, 

сорбит и протеини

CHO + 6O = 6CO + 6HО + 680 000 малки калории

*   Интензитета на дихателния процес зависи от концентрацията 

на сперматозоидите

* Повишаване на t°С - на всеки 10°С - се ускорява 2 пъти

*  При повишаване алкалността на средата се ускорява

* Липидният метаболизъм e характерен за спермии с външно     

осеменяване 

ДИШАНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ



ДРУГИ ФУНКЦИИ НА МИТОХОНДРИИТЕ

• Митохондриите са резервоар за  калциеви и 

фосфатни йони, чието количество е различно в 

зависимост от степента на зрелост (в  

сперматозоидите намиращи се опашката 

количеството на калция е по-високо) 

• Фруктозата и лактата стимулират транспорта на 

калция и узряването на сперматозоидите

• Енергийно независим транспорт на калций и фосфор



СПОРЕД ОБМЕННИТЕ ПРОЦЕСИ ЖИВОТНИТЕ БИВАТ 

/ по Шергин/

1. Вагинален тип - разгражда се фруктозата

- коч

- пръч

- бик

- елен

2. Маточен тип - застъпено е главно дишането

- жребец

- нерез

- куче



ДВИЖЕНИЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

Подвижността се придобива след еякулация

Вихрообразно движение на спермалната маса

Праволинейно настъпателно движение

Реотаксис

Фактори от които зависи движението:

- температура

- концентрация на водородните йони

- анабиоза

- ензими 

- въглехидрати



Патологично движение на сперматозоидите:

* Манежно движение - движение на спермия в кръг

* Колебателно движение - получава се трептене от едната 

към другата страна - при ниски t°С

* Ретроградно движение

* Вълнообразно движение

* Промяна на електрическия пълнеж - престават да се 

отблъскват, настъпва слепване или 

aглутинация

- бива звездна аглутинация - събиране на главичките подобно на 

звезда

- масова аглутинация - когато целият спермий загуби ел. пълнежа 



АГЛУТИНАЦИЯТА НАСТЪПВА ПРИ :

1.Натрупване на млечна киселина

2. При промяна на pH по-ниска от 5,4 настъпва аглутинация

3. При наличие на тежки метали

4. При наличие на спермоанитела в женския организъм

- многократно осеменяване на крави

- при незавършила инволуция на матката

- автоспермоантитела

- изоспермоантитела

-хетероспермоантитела



* При определени условия - спиране на обменните процеси и 

движение на спермиите

- Това се постига при синхронна промяна на:

- Температурата на средата

- pH на средата

- Веществата в сперморазредителите 

осигуряващи биологична защита

АНАБИОЗА



* При определени условия - спиране на обменните процеси и 

движение на спермиите

- Това се постига при синхронна промяна на:

- Температурата на средата

- pH на средата

- Веществата в сперморазредителите 

осигуряващи биологична защита

АНАБИОЗА



ПОПАДАНЕ ПРИДВИЖВАНЕ И ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА 

СПЕРМАТОЗОИДИТЕ В ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

• Начин на осеменяване ?!

• Придвижване 

– активно придвижване

– пасивно придвижване

– в цервикса

– в матката

– в яйцепроводите

– фаза на бърз транспорт

– фаза на депониране

– фаза на бавен транспорт



ПРИДВИЖВАНЕ НА СПЕРМИИТЕ В ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ НА 

ЖЕНСКОТО ЖИВОТНО

1. Скоростта на движение на спермиите в половите органи на 

женското животно е по висока спрямо движението им in vitro

2. Положително въздействие оказват:

- за предвижването на спермиите спомага реотаксиса

- присъствието на мъжки разплодник 

- внимателен масаж на половите органи на женското 

животно

- зреенето на графов фоликул

- дразнението на клитора

- ректовагиналния начин на осеменяване

3. Отрицателно въздействие оказва:

- наличие на жълто тяло

- възпалителни процеси в матката

- болка, уплаха и пр. 



Бариери за сперматозоидите в ЖПО

1. Механични бариери – гънки, крипти, реснички

2. Физико-химични бариери – вагинален секрет, цервикална слуз

3. Имунологична защита

4. До мястото на оплождане достига само 1 на 100 000 000 от 

еякулираните сперматозоида

ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ



ПРЕЖИВЯЕМОСТТА ЗАВИСИ ОТ ФИЗИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

И ВИДА НА ЖИВОТНОТО

- най-продължително през естралната фаза

- най-късо през диеструс

- оплодителната способност се запазва до 18 - 48 h

- при птиците - 23 дни

- при пчелите - 2 години

- прилепите - 3 години

ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ



ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА СПЕРМИИТЕ В ПОЛОВИЯ АПАРАТ НА

ЖЕНСКИТЕ ЖИВОТНИ

-Зависи още от :

- жизненост на спермиите

- състояние на половите органи

- място на попадане

- вид на животно

- Влагалище: овца - 1,5 h; кобила - 4,5 h

- Матка: овца 2-3 h; кобила 2 h

-Маточна шийка: овца - 48 h

-Утеро-тубарен истмус при КЧ – няколко дни



ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ

ЗАВИСИМОСТ НА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ОТ ТИП НА ОСЕМЕНЯВАНЕ

- при вагинален тип – резервоар I маточната шийка

резервоар II утеро-тубарен истмус

при кучка – маточни жлези ?

- при маточен тип на осеменяване резервоар (утеро-тубарен истмус)

- селекция на интактни спермии

- осигурено преживяване на сперматозоидите

- капацитация

- редуциране на броя на клетките достигащи до мястото на 

оплождане



ПРИДОБИВАНЕ НА ОПЛОДИТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА 

СПЕРМИИТЕ

Капацитация

морфологични

биохимични

функционални промени

- Отстраняване на защитната протеинова обивка

- Отнемане на холестерин от плазмолемата 

- Увеличаване на пропускливостта й

-Точковидно отваряне на плазмолемата и 

акрозомната мембрана



ПРИДОБИВАНЕ НА ОПЛОДИТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА 

СПЕРМИИТЕ

Акрозомна реакция 

– сливане на акрозомната и плазмената мембарана

- отделяне на ензими

хиалуронидаза

коронопроникващ езним

акрозин 

-Хиперактивация

-Контакт на сперматозода с Zona pellucida

- G – протеини

- Обилно навлизане на калциеви йони

Полиспермален блок

- бърз 

- бавен



Температурата

-Оптимална е температурата на тялото на разплодника

-Обмените процеси се активират при 41-43 градуса С

-Спадат при 45-47 градуса С   

-Спремиите умират при  49 градуса С

-Критична точка за спермиите е +18 градуса С

-При + 7 градуса С, подвижността на спермиите изчезва

-При + 5 градуса С, метаболизма спира

-Температурен шок настъпва при рязко охлаждане

-При ниски температури /-193; 269; 273 градуса С.

ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СПЕРМАТА



ФАКТОРИ ВЛИЯЩИ ВЪРХУ СПЕРМАТА

* Светлината

- Преките слъчеви лъчи

- Ултравиолетовите лъчи

- Ултразвук-1000-3000 kHz

* Среди 

- Кисела и алкална 

- Минерални киселини

* Осмоточно налягане

-Изотонична среда

-Хипотонична среда

-Хипертонична среда



ФАКТОРИ ВЛИЯЩИ ВЪРХУ СПЕРМАТА

Вредно влияние оказват:

- Антисептици

- Фенол, формалин, лизоцим

Антибиотици и сулфонамиди

- Гентамицн, сулфадимизин и др.

Не оказват вредно влияние:

- Пеницилин + стрептомицин

- 1% р-р на риванол и калиевперманганат



ФАКТОРИ ВЛИЯЩИ ВЪРХУ СПЕРМАТА

Тежки метали

Електролити   :   неелекролити за:

бик                  8            :            2

Коч                  1            :            9

* Присъствието на кислород повишава оплодителната способност 

на спермиите



НЕРВНО-ХОРМОНАЛНА РЕГУЛАЦИЯ НА ПОЛОВАТА ФУНКЦИЯ ПРИ 

МЪЖКИТЕ ЖИВОТНИ

ХИПОТАЛАМУС

МОЗЪЧНА КОРА

ТЕСТИС 

Сертолиеви клетки

Сперматогенеза 

Лайдигови клетки

ХИПОФИЗА
Адено- Невро-

Gn-RH

инхибин

тестостерон

окситоцин

анализатори

епифиза
мелатонин

естрогени

FSH

LH

T3 ACTH

Простата

Полов 

диморфизъм

Поведение

периферни ефекти

централни ефекти

еякулация

ФЕРОМОНИ

НАДБЪБРЕК



5 α-дихидротестостерон

(DHT)

5-α-редуктаза

Тестиси Тестостерон

Естрогени

Андрогенни рецептори

експресия

Мозък 

Простата

Семенници

Надсеменници 

Космени фоликули 



ДЕЙСТВИЕ НА АНДРОГЕНИТЕ НА КЛЕТЪЧНО НИВО



ПОЛОВИ РЕФЛЕКСИ И

ПОВЕДЕНИЕ



ПОЛОВО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 

РАЗПЛОДНИЦИТЕ

Нервни рефлекси Нервно-ендокринни рефлекси

Рецептори 

Аферентни (сензорни) нерви

ЦНС

Еферентни нерви

Прицелни тъкани

Ендокринни жлези

Хормони (окситоцин)

Майснерови телца

Генитални телца

Пачиневи телца

Специфични рецепори за болка, студ и т. н.

Феромони 



Ендокринни 
жлези

Хормони

Феромони

Еферентни 
нерви

Прицелни 
тъкани

Рецептори 

Аферентни 
(сензорни) 

нерви

ЦНС

ПОЛОВО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 

РАЗПЛОДНИЦИТЕ



* Размножителният процес се осъществява чрез 

сложен комплекс от рефлекси

- Безусловни - предават се по наследство

- Условни възникват на базата на безусловните

ПОЛОВИ РЕФЛЕКСИ



1. Рефлекс на приближаване

2. Рефлекс на ерекция

3. Рефлекс на обхващане

4. Рефлекс на съвкупление

5. Рефлекс на еякулация 

БЕЗУСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ



- Първо звено от сложния размножителен процес

- Мъжкото животно, открива и се приближава до женското

- При различните животни преобладават и се възприемат 

различни дразнения

* коч, куче – обоняние

* жребец - цвят на косъма 

РЕФЛЕКС НА ПРИБЛИЖАВАНЕ



1. Второто звено от цялата верига безусловни рефлекси

2. Втвърдяването - дължи се на изпълването на кавернозните 

тела с кръв

- Процесът е автономен - регулира се от гръбначния мозък  

І, ІІ, ІІІ кръстен  прешлен

- Процесът се съпровожда с отделяне на секрет от 

купферовите и уретрални жлези

3. Притискане на венозните съдове

4. Повишаване на артериалното налягане 

5. Отпускане на M. Retractor penis

РЕФЛЕКС НА ЕРЕКЦИЯТА



Ерекция на пениса настъпва при:

* Изпълване на кавернозните тела с:

- артериална кръв - тялото на пениса

- венозна кръв - тяло на уретра и главичка на 

пениса 

* При получаване на семенна течност от куче, 

жребец и магаре ерекцията на Glans penis

затруднява проникване в изкуствената вагина



Рефлекс 
на 

ерекция

Директни 
дразнения

Чрез 
анализатори

ЦНС

Директни 
дразнения

в областта на 
гръбначния

мозък



- Мъжкият разплодник заскача /обхваща с крайници/ женската

- добре изразен рефлекс при жребец и нерез

- Младите заскачат не само разгонени но и други животни в т. 

ч. и мъжки. Рефлексът към тях отпада при липса на 

съвкупление и еякулация

- Младите по-лесно се приучват върху манекен подложка 

- бик, нерез - лесно към манекен

- жребец - по-трудно

- куче - трудно, почти невъзможно

РЕФЛЕКС НА ОБХВАЩАНЕТО / Скачка







РЕФЛЕКС НА СЪВЪКУПЛЕНИЕТО

/ Коитус/

* Въвеждане /вкарване/ на мъжкия полов 

орган във влагалището на женското

•Извършване на допълнителни движения, 

тласъци

- Допълнителни дразнения върху пениса,

хлъзгавост, съпротивление, температура, 

допир и др.

* Притискане на крайниците към тялото на 

женското животно

* Повдигане на опашка - жребец



- Майснерови телца - орган на осезанието

- Генитални телца - натиск

- Пачинови телца – обща сетивност

- Специфични рецептори - за болка, студ и др.

* Половите рефлекси се осъществяват благодарение на два 

вида разклонения

- чувствителни - предават в ЦНС

- двигателни и секреторни - до изпълнителни органи

РЕЦЕПТОРИ В ПЕНИСА



- Последното звено от веригата на безусловни рефлекси

- Евакуация на спермата вън от мъжките полови органи

- Представлява ритмични, контракционни движения на 

каналите на надсеменник, семепровод, уретра и

секретиране на допълнителните полови жлези

- Центърът на еякулацията се намира в гръбначния мозък -

ІІ, ІІІ, ІV лумбален прешлен

РЕФЛЕКС НА ЕЯКУЛАЦИЯТА



1. Чрез директно дразнение центъра на еякулацията -

електроеякулатори, при топлинни въздействия

2. Пряко дразнение на ампулите - масаж

3. Пряко дразнение на мозъчната кора - опитни зайци

4. Сумарни, последователни дразнения на пениса

ДРАЗНЕНИЯТА ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ЕЯКУЛАЦИЯ



* При бика

- моментна, с въвеждане на пениса във влагалището

- Прекъсване на еякулацията при бик не настъпва

* При жребеца - три фази

- първата - секрет от купферовата жлеза и семепровод

- втората - секрет от простатата и спермии

-третата - секрет от мехурчестата жлеза, наличие на 

муцин

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕЯКУЛАЦИЯТА



При нерез - четири фази /фракции/

- първа - течност без спермии

- втора - гъста течност със спермии

- трета - секрет от мехурчеста жлеза

- четвърта - секрет от купферовата жлеза

При куче - 6-45 min

- първа - малко количество слузеста течност

- втора - млечно бял - 2-3 ml със спермии

- трета - прозрачна течност - 10-30 ml

ЕЯКУЛАЦИЯ



1. Рефлекс на приближаване

2. Рефлекс на ерекция

3. Рефлекс на обхващане

4. Рефлекс на съвъкупление

5. Рефлекс на “еякулация”

БЕЗУСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ ПРИ ЖЕНСКИТЕ ЖИВОТНИ



РЕФЛЕКС НА ПРИБЛИЖАВАНЕ

- Активна фаза на еструс

- Начало на пасивна фаза на еструс - чака,

неподвижност

- Някои животни търсят активно мъжкото - свиня, коза

- При наличие на мъжки разплодник в стадото

женските обграждат мъжкото животно – “харем”



- Хиперемия на кавернозното тяло на клитора, на 

маточната шийка /Portio/ предверие

РЕФЛЕКС НА ОБХВАЩАНЕ

- Пасивна фаза на еструса - стои неподвижно 
при опит за заскачане от мъжкия разплодник

РЕФЛЕКС НА ЕРЕКЦИЯТА



СЪВКУПЛИТЕЛЕН РЕФЛЕКС

- Съкращение на отделни групи мускули

- Съкращение на половите органи

- Взаимно фиксиране на мъжки полови органи



/Две фази/

- Първата - изхвърля секрет от вестибуларните 
жлези - няма особено значение за половия акт

- Втора фаза - обилно отделяне на секрет от 
маточната шийка

РЕФЛЕКС НА “ЕЯКУЛАЦИЯТА



ПОЛОВИ РЕФЛЕКСИ И

ПОВЕДЕНИЕ



На базата на безусловните рефлекси, под 
въздействието на повтарящо се съчетание от 
вътрешни и външни дразнения 

възникват:

- Положителни условни рефлекси

- Отрицателни условни рефлекси

УСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ



ПОЛОЖИТЕЛНИ УСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ

- По отношение на място /случна зала/

- Към подложка /фантом/

- Към лицето получаващо семенна течност

- Режима - времето - час на получаване

- Към повод липса юздечка /съчетана с време/

- Към индивидуална вагина

-Младите разплодници по-лесно се обучават



ОТРИЦАТЕЛНИ УСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ

- Отрицателна индукция

- Напреднало задържане

- Загасващо задържане

- Диференцировъчно задържане

- Закъсняващо задържане

- Извратени условни рефлекси

- Сънливо състояние



ОТРИЦАТЕЛНА ИНДУКЦИЯ 

“СТРЕС”

* Нарушава се изградения условен положителен рефлекс 

към някой външен дразнител - шум, светлина и др.

* Изгражда се рефлекс на ориентиране

* Последва отрицателна индукция

* Настъпва задържане на половите рефлекси

- например при демонстрация пред учащи



* Настъпва при силен условен дразнител

* Изява на непреодолимо желание за 

осъществяване на полов акт

* Силната възбуда подтиска Ц.Н.С.

* Прекъсва се веригата на безусловни рефлекси:

- например проява на приближаване и   

прекъсване

- наблюдава се при буйни жребци и мъже

НАПРЕДНАЛО ЗАДЪРЖАНЕ



* Настъпва при липса на потвърждение на изграден 

положителен рефлекс от безусловен рефлекс:

- жребец държан многократно далеч от разгонена кобила,

по-късно подобна не му въздейства

- държането на бици сред разгонени юници, но с 

ограничение за покриване, по-късно те не въздействат за 

обхващане 

ЗАГАСВАЩО ЗАДЪРЖАНЕ “БЕЗРАЗЛИЧИЕ”



* Настъпва в резултат от подтискане на един положителен от 

друг положителен рефлекс

- І-ви Условен положителен рефлекс се повтаря   

многократно без подкрепа на безусловен

- коч се допуска до овца но не се разрешава 

покриване - не може по-късно да се ползва 

за подложка

- ІІ-ри Условен положителен рефлекс се подкрепя от 

безусловен - коч се допуска до манекен и се получава

сперма чрез изкуствена вагина 

ДИФЕРЕНЦИРОВЪЧНО ЗАДЪРЖАНЕ - “РАЗМЯНА”



ЗАКЪСНЯВАЩО ЗАДЪРЖАНЕ

- Нормално бик се вкарва в случната зала 10-15 

min 

преди скачка

- Вкаран по-рано /повече от 20-30 min / биците

отказват скачка и отдаване на сперма



ИЗВРАТЕНИ УСЛОВНИ РЕФЛЕКСИ

- Мъжки разплодници покриват други мъжки

- Мъжки разплодници покриват неразгонена крава

- Мъжки разплодници не покриват разгонена овца

- Среща се при кочове държани встрани от 

разгонени  женски животни

- Среща се при млади бици и нерези



* При подвеждане отказва да скача, сънливост, 

безразличие към женското животно

* Наблюдава се при бици отглеждани при еднообразна 

обстановка

* Препоръчва се смяна на обстановката, манекена, 

подложата, женското животно

СЪНЛИВО СЪСТОЯНИЕ



ТИПОВЕ НЕРВНА СИСТЕМА ПРИ МЪЖКИТЕ 

РАЗПЛОДНИЦИ

На база основните нервни процеси в мозъчната 

кора - възбуждане и задържане, се проявяват

индивидуален тип на нервна система:

І тип - Силен

ІІ тип - Силен, уравновесен

ІІІ тип - Силен, неуравновесен

ІV тип - Слаб



І -ви тип

СИЛЕН, УРАВНОВЕСЕН, ПОДВИЖЕН ТИП НЕРВНА 

СИСТЕМА /Сангвиничен/

- Животните са спокойни

- Уверено реагират на обстановката и дразненията

- Лесно изработват условни рефлекси

- Бързо извършват скачки

- Получава се еякулат с добро качество 

- Съвършен тип нервна дейност за мъжки разплодници

* При грубо отношение - злонравие

•При еднообразие – сънливост



ІІ-ри тип

СИЛЕН, ИНЕРТЕН, ТИП НА НЕРВНА ДЕЙНОСТ

/ Спокоен, флегматичен/

* Мъжките разплодници са спокойни при всяка 

обстановка

* Бавно реагират на промяната

* По-бавно изграждат условни рефлекси, но те са 

трайни

* Дават еякулат с по-ценни качества от І-ви тип

* Имат склонност към затлъстяване

- среща се при кочовете



ІІІ-ти тип

СИЛЕН, НЕУРАВНОВЕСЕН, НЕУДЪРЖИМ ТИП 

НЕРВНА ДЕЙНОСТ /холеричен/

* Мъжките разплодници бързо се ориентират в обстановката

* Мъжките разплодници бързо реагират, активни скачки

* Мъжките разплодници са буйни, агресивни, смели

* Лесно изграждат положителни условни рефлекси

* Запазват дълго висока полова активност

* Склонни са към полово извращение

* Задължителна работа при строг полов режим



ІV-ти тип 

СЛАБ ТИП НЕРВНА ДЕЙНОСТ  

/меланхоличен/

* Възбуда и задържане слабо застъпени

* Трудно изграждат положителни условни рефлекси

* Отказват скачка при променена обстановка

* Разплодниците трябва да се изключват от разплод



ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛОВИ РЕФЛЕКСИ

- Вътрешно-секреторна дейност - хормони на 

хипофизата, семенниците

- Външни дразнители - възприемат слухов, зрителен, 

обоняние, осезание    

- Силен дразнител е миризмата на уретралния 

секрет 

- При дивите - специфична миризма от разстояние

- При кочове, нерези и хора - феромоните

- Условията на хранене и гледане - добро

- След кастрация - либидото при млади - изчезва, при 

възрастни се засилва


