
ДИАГНОСТИКА И ЛЕКУВАНЕ 

НА АНДРОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КУЧЕТО 

И КОТКАТА 



Андрологично изследване – практически 

аспекти 

• При изкуствено осеменяване 

 

–  Получаване на семенна течност 

– Преценка, обработка и съхранение на семенната 
течност 

– Определяне на подходящия момент за 
осеменяване 

– Изкуствено осеменяване - аплициране на 
семенната течност 

 

• За изкуствено осеменяване се използват 
разплодници само с доказан фертилитет 



Андрологично изследване - индикации 

• Коитална и оплодителна импотенция 

 

• Рутинен преглед 

 

• Периодични прегледи 

 

• Заболявания в областта на урогениталната система 

 

• При диагностициране и профилактика на покривни 
инфекции 

 

• Транспорт, покупко-продажба, сертифициране и други 



Андрологично изследване – практически 

аспекти 

• Анатомия 

 

• Функция  

 

• Поведение при коитус 

 

• Андрологично изследване 

– Семенна течност 

• Получаване  

• Преценка 

• Обработка и съхранение 

 

• Проверка на фертилитета 

 



МЪЖКИ РАЗПЛОДНИК - АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧНИ 

ОСОБЕНОСТИ  



СЕМЕННИЦИ И НАДСЕМЕННИЦИ 



СЕМЕННИЦИ И НАДСЕМЕННИЦИ 



МЪЖКИ РАЗПЛОДНИК - АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧНИ 

ОСОБЕНОСТИ  



Неерегирал 

Ерекция 

МЪЖКИ ПОЛОВ ЧЛЕН 



Орган 

  

• Тестиси 

 

 

• Надсеменници 

 

 

• Допълнителни полови 
жлези 

• Пенис 

 

• Тестиси, надсеменник, 
допълнителни полови 
жлези, уретра 

Функция  

 

• Сперматогенеза 

• Хормони 

 

• Транспорт на спермии 
– Зреене 

– Складиране 

 

• Спермална плазма 

 

• Ерекция, коитус 

 

 

• Еякулация  



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 



КОИТУС - ПОВЕДЕНИЕ 

• Ерекция 

• Заскачане 

• Обхващане 

• Въвеждане 

– Фрикции 

– Еякулация 

• Слизане + заклещване 

• Разпускане 

• Игра  



КОИТУС – МОРФОЛОГИЧЕН АСПЕКТ 



АНДРОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

• Индикации и цел – главно за установяване на оплодителните 
способности на мъжкия разплодник 

 

• Ред и последователност на изследването 

– Отличителни белези  

– Анамнеза 

– Общо изследване 

– Специално изследване 

• Либидо 

• Протичане на половите рефлекси 

• Морфологично изследване на половите органи 

• Изследване на спермата – обем (мл), външен вид (консистенция, 
цвят), гъстота, рН, подвижност, виталитет, морфология  и др. 

• Микробиологично изследване 

 

– Материал за изследване – секрет, семенна течност (и от трите 
фракции), кръвен серум 

– Хормонални изследвания 

– Диагноза 

– Преценка и прогноза 



АНДРОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

• Основни способи на изследване 

 

– Инспекция, палпация 

– Ултразвук, рентген 

 

– Получаване на семенна течност 



АНДРОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ – 

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

• Метод на дигитална стимулация – мастурбация 

 

– Разновидност – изкуствена вагина 

 

• Елекроеякулация 

 

• Медикаментозно  





Получаване на семенна течност 

• Масажен метод (мастурбация)-събиране заедно на трите фракции 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

• Външен вид 

 

– Консистенция – сметаноподобна, 
сметаноподобна/млекоподобна, млекоподобна 
(по-течна), млекоподобна/суроватка, 
суроватка/водниста, водниста 

 

 

• Цвят – бял, слонова кост, слонова кост/жълт 
(физиологичен), жълтеникав, червеникав, кафеникав 
(стара кръв)  



Преценка на семенната течност 

• Макроскопска преценка 

      Цвят 

 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

• Обем и гъстота 

•  Важни понятия 

» общ обем на еякулата 

» обем на богата със сперматозоиди фракция 

» гъстота (милиони в милилитър) 

» общ брой на сперматозоиди в еякулата 

» pH 

» процент на сперматозоидите с праволинейно 

настъпателно движение 

» живи сперматозоиди (оцветяване с еозин) 

» сперматозоиди с морфологични отклонения 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

• Еякулат 

 

• Еякулатът се състои от три фракции: 

 

• Първа (преспермална) - предварителен секрет (0,1-0,3 мл) 

 

• Втора - богата на сперматозоиди фракция – 0,5 – 2,0 мл 

  

• Трета фракция е с произход предимно от простата  - остатъчен 
секрет (бедна на сперматозоиди фракция 1-30 мл) 

 

• Обикновено за изкуствено осеменяване се събират първата и 
втората фракция в обща епруветка, а третата - само при нужда 
от допълнителни изследвания 

 

• По възможност се предпочита първата фракция да се отдели, 
тъй като тя съдържа най-много микроорганизми  



Преценка на семенната течност 

Показатели Първа  

фракция  

Втора  

фракция 

Трета 

фракция 

Общ еякулат 

Обем (ml) 

Цвят 

Концентрация (х106/ml) 

Общ брой сперматозоиди  в 

еякулата(х106) 

Подвижни сперматозоиди (%) 

Нормални сперматозоиди (%) 

рН 

Неутрофилни левкоцити 

0,5 – 5,0 

 Бистър 

 - 

 - 

  

 - 

 - 

 - 

 0 - 3 

1,0 – 4,0 

Опалесциращ 

 4 – 400 

 300-2000 

  

  >70 

  >80 

 - 

 0 - 3 

1,0 – 80,0 

  Бистър 

  - 

  - 

  

  - 

  - 

  6,3 – 6,7 

  - 

2,5 - >80,0 

Опалесциращ 

4 – 400 

300-2000 

  

>70 

>80 

6,3 – 6,7 

≤6 

Характеристики на семенната течност при кучето (Johnston et al., 2001) . 

 

N.B. В една доза за осеменяване трябва да има минимум 100 х106/ml!!! 



ЕЯКУЛАТ - ФРАКЦИИ 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

• Определяне на рН – непосредствено след получаването 
й, - индикаторни хартийки.  

 

  Определяне на гъстотата 

 

 Определя се преди всичко в богата на сперматозииди, 
но също така и в останалите (милиони в милитър) 

 

 Най-често в броителна камера 

 

 Определяне на общия брой на сперматозоидите в 
еякулата 

 

 Чрез мултиплициране на стойностите получени за 
обема и гъстотата на трите фракции 



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЪСТОТАТА НА СПЕРМАТА 



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЪСТОТАТА НА СПЕРМАТА 

броителни камери 



ПОДГОТОВКА НА КАМЕРИТЕ 

• Нютонови пръстени 

 

• Първите няколко капки 
се отстраняват 

 

• След това самата 
камера се пълни – до 
пространството под 
покривното стъкло чрез 
възникналите 
капилярни сили 



1 

2 

3 

5 

4 

- Изброяване при 40 пъти 

увеличение 

 

- Броят се спермиите вътре в 

квадрата и пресичащите лявата и 

долната линия  

 

-  Изброяват се 5 големи 

квадрата, като един голям се 

състои от 16 малки  

 

- Петте големи квадрата не 

трябва да са дирекно един до 

друг 

 

-Броят на сперматозоидите в 

петте квадрата се умножава по 5 

000 000 за да се получи броят в 

милилитър (при разреждане 

1:200) 



ФОТОМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ГЪСТОТАТА 

 

 



МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Процент на живите сперматозоиди 

- Принцип:  

   Приложение на багрила, които проникват по различен начин 

при живи и мъртви сперматозоиди и/или остават  

-Отклонение: некроспермия (некрозооспермия) – изключетилно само 

мъртви сперматозоиди 

 

Оцветяване - Живи-мъртви - посредством Еозинова намазка 

- Увредената плазмена мембрана и пропусклива за еозин  

- Работен разтвор: 2 g Eosin-B, 3 g Natriumcitrat ad 100 ml Aqua dest. 

- На едно предметно стъкло: малка капка сперма + два пъти по-

голяма капка работен р-р на еозин  

- Смесват се в продължение на 20 секунди 

- Разстилат се 

- Изброяване на 200 сперматозоида 



Микроскопско изследване на еякулата 

Морфология на сперматозоидите 

 

- винаги могат да се намерят отклонения от нормалната 
морфология 
- за преценка е необходима имобилизация на сперматозоидите 
- оцветяване 
- преценка при 1000 кратно увеличаване  
- изброяване на 200 сперматозоида 

 

Начини на оцветяване: 
- Еозинова натривка 
 

 - много трудно се преценяват промените в главичката  

 

-Spermac-оцветяване – различни комерсиални разтвори 

 

- Бързо оцветяване (Testsimplets и др.) 



МИКРОСКПОСКО ИЗСЛЕДНАНЕ НА ЕЯКУЛАТА 

 
 

-  Отклонение - некроспермия (некрозооспермия) – 
изключетилно само мъртви сперматозоиди 
 
 

Аглутинация и чужди примеси 
 
-аглутинация: слепване на главичките 
- чужди примеси: 
 
 - незрели спермии (овални клетки) 
 - епителни клетки 
 - еритроцити 
 - левкоцити 
 - примеси  
   



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  



 

 

ПРОМЕНИ В ОБЕМА НА ЕЯКУЛАТА иИ КОЛИЧЕСТВОТО НА 
СПЕРМАТОЗОИДИТЕ 

 

                - полиспермия –увеличено количество на спермата 

   - азoоспермия - липса на спермии, при наличие на секрет 
от допълнителните полови жлези 

   - аспермия (аспермаматизъм) - липса на еякулат 

   - олигозооспермия (олигоспермия) - намаляване на 
общия брой, спермии под 20% в еякулата 

 

 

ПРОМЕНИ В КАЧЕСТВОТО НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ 

 

   - некроспермия 

    - тератоспермия 

   - астеноспермия-намалена подвижност 

    - пиоспермия 
 



МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЯКУЛАТА  

Отлоненията в морфоструктурата биват 

 

- първична форма 

- вторична форма 

- третична форма 

- Отклонения: 

 

 - тератозооспермия: променена морфология 

 
опашка 

акрозома 

глава 

шийка 

Средна част Основна и крайна част 



ОТКЛОНЕНИЯ В МОРФОСТРУКТУРАТА НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ 



Аномалии в опашката 

Двойни, тройни, четворни аномалии 



ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА СЕМЕННА 

ТЕЧНОСТ 

• Основен принцип – в една осеменителна доза трябва да 

има 100-200 млн. сперматозоида  

ОПТИМАЛНИ КАЧЕСТВА НА ЕЯКУЛАТА 



ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА СЕМЕННА 

ТЕЧНОСТ 

• Използване на свежа сперма (без разреждане) 

 

• Съхранение в течно състояние 

 

– Само богатата на сперматозоиди фракция с 
разреждане 

 

• Дълбоко замразяване - само богатата на сперматозоиди 
фракция след специално разреждане 

 



ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА СЕМЕННА 

ТЕЧНОСТ 

• Свежата семенна течност 

 

– Компромиси с качеството 

 

– Незабавна употреба 

 

– В някои случаи може да се съхрани до 72 часа при 4°С 

(кучешката сперма е по-устойчива на ниски температури) 

 

– Целият еякулат или само богатата фракция 

 

– Може да се използва като една доза или се разделя на 

няколко части (2-4 дози) 



ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА СЕМЕННА 

ТЕЧНОСТ 

• Съхранение в течно състояние 

 

• При 4-5°С до 72 часа 

 

• Използва се само втората фракция, която се смесва със 

сперморазредител 

 

– Жълтъчно-ТРИС разредител 

 

– Разредител от обезмаслено мляко 

 

– Готови търговски форми  



СЪХРАНЕНИЕ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ 

• Фракционирано получаване на семенна течност 

 

• Изследване и преценка на еякулата, особено на най-
богата на сперматозоиди фракция – гъстота и 
процентът на подвижност 

 

• Евентуално оцветяване и определяне на 
отклоненията от морфологичната структура 

 

• Разреждане в зависимост от установената гъстота 
(обикновено 1/3). Добавянето на разредител става 
бавно (капково) най-добре чрез стичане по ръба на 
чашата  



СЪХРАНЕНИЕ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ 

• Протокол за разреждане  

 

• Гъстота: 300-500 млн.  1 част сперма (макс. 1,5 ml) + 
3 части разредител 

 

• Гъстота: 500-800 млн.  1 част сперма (макс. 1,5 ml) + 
4 части разредител 

 

• Гъстота: > 800 млн.  1 част сперма (макс. 1,5 ml) + 5 
части разредител 



СЪХРАНЕНИЕ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ 

• Охлаждане при стайна температура 

 

• Проконтролиране мотилитета на сперматозоидите 

 

• Прехвърляне и наливане в съд, който може да се затваря 
плътно 

 

• Съответна  маркировка и надписване 

 

• Охлаждане до 5 º С - бавно в продължение на 2 часа чрез 
поставяне на разредената сперма в кутийки от стириопор в 
хладилник 

 

• Съхраняването на спермата в течно състояние се осъществява 
обикновено при 4°С във флакони с винтови капачки 



СЪХРАНЕНИЕ В ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ 

• Цялата богата на сперматозоиди фракция може да 

се разреди и използва като една доза за 

осеменяване 

  

• Ако еякулатът ще бъде разделян, то в една 

осеменителна доза трябва да се съдържат 100-200 

млн. сперматозоида 



Изкуствено осеменяване на кучката 

  Представлява съвкупност от методи, чрез които 

се осъществява получаване на семенна течност и 

аплицирането и след преценка за годност в женския 

полов апарат с помощта на инструменти. 



Индикации 

• Аномалии на половите органи на женското животно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Агресия 

 

• Понижено либидо от страна на мъжкото куче поради 
неопитност, наличие на болка при заболявания на опорно-
двигателната система или на простатната жлеза 

 

• Профилактика на покривни инфекции-мъжкият е защитен на 
100%. 



МЕТОДИ НА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ 

• 1. Дълбоко интравагинално  

 

• 2. Трансцервикалното интраутеринно осеменяване с 
помощта на твърд катетър (норвежки катетър) 
посредством трансабдоминално фиксиране на 
цервикса 

 

• 3. Трансцервикално интраутеринно ендоскопско 
осеменяване  

 

• 4. Така също хирургично интраутеринно осеменяване 



ВАГИНАЛНО ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВЕНЕ 

• Със спекулум (вагиноразширител) 

• Без спекулум  

 

• Цял еякулат 

• Само втората фракция 



Аплициране на семенна течност 

• Дълбоко вагинално  



Аплициране на семенна течност 

• Трансцервикалното интраутеринно осеменяване с 

помощта на твърд катетър (норвежки катетър) чрез 

трансабдоминално фиксиране на цервикса 



Аплициране на семенна течност 

• Трансцервикално интраутеринно ендоскопско 

осеменяване 



Аплициране на семенна течност 

• Хирургично интраутеринно осеменяване 



   ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

ПЪРВА, ВТОРА И ЧАСТ ОТ ТРЕТА ФРАКЦИЯ 

ПРЕЦЕНКА  

ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ  

НА ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО 

РАЗДЕЛЯНЕ НА ЕЯКУЛАТА НА  

НЯКОЛКО ДОЗИ - ИО 



ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

ВТОРА ФРАКЦИЯ 

ПРЕЦЕНКА  

ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ  

НА ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО 

РАЗДЕЛЯНЕ НА ФРАКЦИЯТА НА  

НЯКОЛКО ДОЗИ 



ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕМЕННА ТЕЧНОСТ 

ВТОРА ФРАКЦИЯ 

ПРЕЦЕНКА  

ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ  

НА ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО 

РАЗДЕЛЯНЕ НА ЕЯКУЛАТА НА  

НЯКОЛКО ДОЗИ (най-често до 3) 

РАЗРЕЖДАНЕ  

СЪХРАНЕНИЕ ПРИ 4°С ДО 72 ЧАСА 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕДНА ДОЗА ПОНЕ 100-200 млн. мл. 


