
 

 

دد/محمودد عبد االحكيیم  

 

؟ االجنسيیهھ بالعمليیهھ االبرووستاتا عالقهھ هھھھى ما  

 حواالى تفرزز أأنهھا لهھا ااالساسيیهھ فالوظظيیفهھ ٬، للرجل االتناسلى االجهھازز ددااخل حيیوىى ددوورر لهھا االبرووستاتا
.   االمنوىى االسائل من% 30  
 االتى االمنويیهھ االحيیوااناتت ووأأيیضا االمنويیهھ االحويیصلهھ تفرززةة االذىى االسائل إإلى االكميیهھ هھھھذةة تضافف حيیث
. االجماعع فترةة نهھايیهھ فى االخصيیتانن تفرززهھھھا  
 االبولل مجرىى إإلى تصل حتى االخلفى االبولل مجرىى فى االمنوىى االسائل من االكميیاتت هھھھذةة كل ووتنسكب
.  ااالنزاالل ووقت االمرأأهه مهھبل إإلى وومنهھ ااالمامى  
 االزنك على أأيیضا يیحتوىى أأنهھ كما ٬، متعدددةة ووإإنزيیماتت خمائر على االمنوىى االسائل إإفراازز وويیحتوىى
.  االستريیك ووحمض ٬، االحمضى وواالفوسفاتيیر وواالصودديیم وواالبوتاسيیومم وواالمنجنيیز  

 

  ؟ االبرووستاتا سائل صفاتت هھھھى ووما

 ااالنزيیماتت إإلى باالضافهھ ٬، مكوناتت معظم االماء وويیكونن االلونن عديیم فهھو ٬، بالشفافيیهھ االبرووستاتا سائل يیتميیز
 إإلى باالضافهھ االمعاددنن من كبيیرةة ووكميیهھ ٬، االكوليیستروولل ااهھھھمهھا من االتى االدهھھھنيیهھ االمواادد وو االبرووتيینيیهھ وواالمواادد

. االبرووستجالنديین  

. لهھا االالززمهھ االغذاائيیهھ بالمواادد ووإإمدااددهھھھا االمنويیهھ االحيیوااناتت تنشيیط ااالفرااززااتت هھھھذةة ووووظظيیفهھ  

   ؟ االجماعع عمليیهھ ااثناء ووظظيیفهھ االسائل لهھذاا ووهھھھل •
 

 يیجعل مما ٬، االمرأأهه عند االرحم عنق توسيیع فى يیساعد برووستجالنديین من يیحتويیهھ بما االبرووستاتا سائل
. االرحم إإلى وومنهھ خاللهھ للمروورر االمنويیهھ االحيیوااناتت أأمامم مفتوحا االطريیق  

. االقذفف عمليیهھ أأثناء االمنى من ااالكبر االجزء يیليیهھ أأووال االبرووستاتا سائل نزوولل يیفسر ووهھھھذاا  

 معظم فى توجد اانهھا إإال ٬، االبرووستاتا سائل مكوناتت أأحد تعتبر االتى"  االبرووستجالدديین"  مجموعهھ اانن من ووبالرغم
االجسم فى االحيیويیهھ وواالسواائل ٬، ااالنسجهھ  

. بالبرووستجالنديین االسواائل هھھھذةة ااغنى هھھھو االبرووستاتا سائل يیزاالل ال وولكن  



 فى االمنويیة االحيیوااناتت اانتقالل عمليیة فى ووحيیوىى مهھم بدوورر تقومم االبرووستجالنديین مجموعة أأنن علميیا االمؤكد وومن
.  االمنوىى االحبل إإلى االخصيیتيین من ررحلتهھا  

 ووااألووعيیة‘  االقابضة االعضالتت تنشيیط ططريیق عن ووذذلك وواالقذفف ااإلنتصابب عمليیة فى مهھم ددوورر االمجموعة وولهھذةة
. االجنسيیة ااألعضاء تغذىى االتى االدمويیة  

ً  ددووررااً  لهھا أأنن أأيیضا االثابت وومن  االمرااةة عند فالوبب ووقناةة وواالرحم االمهھبل ددااخل االمنويیة االحيیوااناتت حركة فى ااساسيیا
ً  يیزاالل ال االبرووستاجالنديین بعض فإنن ذذلك ووررغم‘ .  ووااهھھھميیتة ددووررةة تفسيیر عن عاجزاا اليیزاالل وواالعلم‘  غامضا  

 ما االمنوىى االسائل فى االزنك ووووظظيیفتة االزنك بإنتاجج يیقومم االذىى االجسم فى االوحيید االعضو هھھھى االبرووستاتا ووتعتبر
. ال أأمم ااإلخصابب أأوو االجنسيیة بالقدررةة يیتعلق فيیما فائدةة لة هھھھل يیعرفف ووال‘  ااآلنن حتى مجهھولة ززاالت  

 

 

	  


