


1. Полова система на мъжа

1. семенници
2. надсеменници
3. семепроводи
4. семенни 
мехурчета
1. простатна жлеза
2. пенис



1- пикочен мехур 2- семенни мехурчета

3- простата 4- полов член 5- пикочопровод
6- семепровод 7- надсеменник 8- семенник 

Устройство на мъжка полова система



а/ Семенници
• Семенниците са мъжките полови жлези. Те са

разположени извън коремната кухина и са обвити в 

кожна торбичка - скротум. Обикновено левият

тестис е малко по-голям от десния и стои по-ниско

от него. Тестисите изпълняват две основни

функции - образуват сперматозоидите и секретират

мъжкия полов хормон (тестостерон). 

• Вътрешността на семенниците

е изградена от многобройни

нагънати каналчета, изградени

от два типа клетки. Едните

клетки при деленето си 

образуват сперматозоидите. 

Другите са жлезисти клетки, 

които секретират мъжкия полов 

хормон.



б/ Надсеменници

• Надсеменниците са 

разположени върху горната 

страна на семенниците. 

• Младите сперматозоиди 

се натрупват в 

надсеменниците и 

престояват в тях до 

пълното си узряване.



в/ Семеотводни канали

• Семеотводните

канали /3/  са с 

дължина около 50 cm. 

Те започват от 

надсеменниците, 

навлизат в коремната

кухина, преминават

през простатната жлеза

и се вливат в пикочния

канал. 

• По този канал 

зрелите сперматозоиди

стигат до половия

член.



г/ Семенни мехурчета 

• Семенните мехурчета са две 

жлези, които са разположени 

между пикочния мехур и 

дебелото черво. 

• Те произвеждат секрет, 

съдържащ въглехидрати.

Този секрет също се влива в 

семеотводните канали.

• Секретите на семенните 

мехурчета и простатната 

жлеза заедно със 

сперматозоидите образуват 

семенната течност (сперма).



д/ Простатна жлеза

• Простатната жлеза е 

разположена под пикочния 

мехур и обхваща началото на 

пикочния канал. Тя е 

мускулно-жлезист орган с 

формата и големината на 

кестен. 

• Произвежда рядък 

белезникав секрет с 

характерна миризма. Малко 

преди семеотводните канали 

да се съединят с пикочния 

канал, секретът на 

простатната жлеза също се 

излива в тях.



е/ Мъжкият полов член (пенисът) 

• Той е копулационен орган. През него преминава част 

от пикочния канал. Пенисът е изграден от тяло и 

главичка. От долната му страна се разполага гъбесто 

тяло, а от горната му страна, успоредно едно до друго, 

се намират две пещеристи тела. Краят на гъбестото 

тяло е уголемен и оформя главичката на пениса. Тя е 

покрита от кожна гънка (препуциум), която може да се 

изтегля назад, за да се оголи главичката. 



• Главичката на пениса е много чувствителна поради 

големия брой рецептори, разположени в нея. На 

върха на главичката се отваря пикочният канал.

• При механично дразнене или полово възбуждане 

пещеристите тела и гъбестото тяло се изпълват с 

кръв и половият член се уголемява и втвърдява. Това 

състояние се нарича ерекция. Получаването на 

ерекция е рефлексен процес. 



2. Основни функции на 
мъжката полова система

• Образуване на годни за оплождане 
мъжки полови клетки и семенна 
течност

• Образуване и отделяне на мъжки 
полов хормон в кръвта

• Осъществяване на полов акт



3. Полово съзряване (пубертет)

а/ устройство на зрял сперматозоид

1. главичка
2. шийка
3. междинна част
4. опашка

1 2 3 4



б/ секреция 

на тестостерон

• Мъжкият полов хормон

се образува и отделя от 

семенниците. Под 

въздействието на този

хормон половите органи се 

уголемяват и се формират

вторичните полови белези. 

• През пубертета, който

трае около 4-5 години, 

момчето израства

чувствително на височина

и натрупва по-голяма

мускулна маса.



• Вторични полови белези при мъжете

• окосмяване по гърдите и корема 
• по-голяма окосменост на останалите 

части на тялото 
• повече лицево окосмяване 
• средно, по-големи длани и стъпала 

отколкото при жените 
• по-широки рамене и гръден кош 
• по-тежка структура на черепа и костите 
• по-голяма мускулна маса и физическа 

сила 
• силно изявена адамова ябълка и по-

дълбок глас 
• мастни запаси се натрупват главно около 

коремната област и кръста 
• по-груба структура на кожата 



4. Изхвърляне на семенната течност

• Зрелите сперматозоиди се натрупват в 

семепроводите. Когато половата система е 

достатъчно развита се появяват първите

семеизпразвания еякулации. Еякулацията е 

рефлексен акт на изнасяне на спермата от половата

система на мъжа, което е съпроводено е голямо

удоволствие. При еякулацията сперматозоидите, 

заедно със секретите на простатната жлеза и на 

семенните мехурчета, се изхвърлят на тласъци

през пикочния канал. Това обикновено става за 

първи път по време на сън, между 13- и 16-годишна 

възраст. Неволното семеизпразване се нарича

полюция.



• При еякулация се отделят от 2 до 5 ml сперма, всеки от 

които съдържа по около 40 - 50 млн. сперматозоида. 

Яйцеклетката се опложда от един-единствен 

сперматозоид.

• При системна употреба на цигари, алкохол и упойващи

вещества се увеличава броят на негодните за 

оплождане сперматозоиди. Такива са слабоподвижните

сперматозоиди, тези без опашка или с няколко опашки.

• Нормално семеизпразването настъпва при полов акт, 

но то може да бъде и резултат от еротично преживяване

без непосредствено дразнене на половите органи. 

Предизвикването на еякулация чрез механично 

дразнение на половия член се нарича

самозадоволяване (онаниране, мастурбация). То е 

естествена проява за повечето нормално развиващи се 

младежи и предхожда установяването на редовни

полови контакти в по- късна възраст.


