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Tkanka
CHARAKTERYSTYKI
• Podobna budowa
• Ta sama funkcja

TYPY TKANEK
• Nabłonkowa
• Łączna
• Mięśniowa
• Nerwowa

Układ rozrodczy
Zbiór organów buduje różne układy

Rozrodczy

Męski układ rozrodczy

Żeński układ rozrodczy
Świat Wiedzy. Wydawca: Marshall Cavendish. Anatomia człowieka

Gruczoł krokowy
LOKALIZACJA
W okolicy krocza, pod pęcherzem
moczowych, z drugiej strony graniczy z
przednią ścianą odbytu, wnętrzem
gruczołu przechodzi cewka moczowa

FUNKCJA
• Uczestniczy w prokreacji
• Funkcje odżywcze dla plemników

Budowa prostaty
CHARAKTERYSTYKA HISTOLOGICZNA

• Żołędzia
• Kanały
• Gładka muskulatura

Działania
•

•

Funkcje zewnątrzwydzielnicze
– PSA (antygen gruczołu prostatowego)
– PSAP (specyficzna dla prostaty kwaśna
fosfataza lub Kwaśna fosfataza sterczowa)
– Fruktoza
– E-600 (wrażliwa esteraza)
– Glukozo-6-fosfataza (organiczny związek
chemiczny)
Neuroendokrynne – produkcja serotoniny

Glukokinaza

Heksokinaza

katalizują reakcję:

glukoza → glukozo-6-fosforan

Enzymy katalizujące reakcje, w których bierze
udział:
a) izomeraza fosfoheksozowa
glukozo-6-fosforan → fruktozo-6-fosforan
b) fosfoglukomutaza
glukozo-6-fosforan → glukozo-1-fosforan
c) glukozo-6-fosfataza
glukozo-6-fosforan → glukoza
d) dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa
glukozo-6-fosforan → 6-fosfoglukonia
G6PD - Uczestniczy w przemianach zachodzących
w krwinkach czerwonych. Katalizuje pierwszą reakcję szlaku
pentozofosforanowego -> NADPH
Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy
W erytrocytach niedobór NADPH wpływa na skrócenie czasu
przeżycia tych krwinek i, co za tym idzie, może prowadzić
do niedokrwistości hemolitycznej.

Budowa kobiecej prostaty
CHARAKTERYSTYKA HISTOLOGICZNA

• Żołędzia
• Kanały
• Gładka muskulatura

Działania
•

•

Funkcje zewnątrzwydzielnicze
– PSA (antygen gruczołu prostatowego)
– PSAP (specyficzna dla prostaty kwaśna fosfataza)
– Fruktoza
– E-600 (wrażliwa esteraza)
– Glukozo-6-fosfataza
Neuroendokrynne – produkcja serotoniny

Kobieca prostata
ULTRASTRUKTURA KOMÓRKI PROSTATY DOROSŁEJ KOBIETY
Nabłonek
Walcowaty
(cylindryczny)

Komórki podstawne
Komórki wydzielnicze

•

•
•

Cytoplazma szczytowy zawiera dużo elementów
wydzielniczych: wydzielnicze wakuole i granulki
Szorstka siateczka śródplazmatyczna
Rozbudowane aparaty Golgiego i liczne mitochondria

Kobieca prostata
ULTRASTRUKTURA KOMÓRKI PROSTATY DOROSŁEJ KOBIETY
•
•
•
•
•

PSA (antygen gruczołu
prostatowego)
PSAP (specyficzna dla
prostaty kwaśna
fosfataza)
Fruktoza
E-600 (wrażliwa
esteraza)
Glukozo-6-fosfataza

Kobieca prostata
PŁYN PROSTATY
•
•
•
•

wytwarza płyn o podobnym składzie w porównaniu z męskim płynem prostaty
– Ten kobiecy płyn jest prowadzony przez zewnątrzwydzielnicze kanały, które
otwierają się wewnątrz cewki moczowej.
Funkcja nieznana – dużo fruktozy – prawdopodobnie bierze udział w selekcji
spermy dobrej jakości.
G-spot – Niektóre raporty obalają tą teorię, pokazując, że punkt G nie istnieje
a inne pokazują, że jednak istnieje.
Komórki neuroendokrynne – duża ilość, produkują mi. Serotoninę – teoria
aktywnej funkcji prostaty, a nie tylko pasywnej – wydzielanie do cewki
moczowej.

PATOLOGIA
•

Przypadki patologii kobiecej prostaty błędnie zdiagnozowane jako inne
patologie ginekologiczne lub moczowe np. cysty, hiperplasia (przerost),
adenocarcinoma.

Referencje seksologiczne

Organ jest istotny głównie pod względem
przyjemności seksualnej kobiet: tkanka prostaty jest nową strefą erogenną dla
kobiet. Uczestniczy w zjawisku kobiecego wytrysku, w którym prostata kobiety
jest pośrednio stymulowana.

Dr. Milan Zaviacic

Podsumowanie
 Ostatnie 300 lat negowali istnienia
kobiecej prostaty
 FICAT - Federative International
Committee on Anatomical Terminology
w 10/2008 dodali termin „kobieca
prostata do książki „Histological
Terminology”.
 Reinier de Graaf – pierwsze reporty
naukowe nt. Kobiecej prostaty w 1672.
 Dr. Milan Zaviacic prof. patologii I
medycyny sądowej – 25 lat pracy, żeby
udowodnić podobieństwo/identyczność
prostat męskiej i kobiecej – badania:
 morfologiczne, histochemiczne,
forensic-medyczne, sexologiczne,
ginekologiczne, urologiczne,
chronobiologiczne i badania
patologiczne.
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Słowa końcowe

Od +8000 lat ciało, orgazmy, zdrowie były obserwowane i badane. Taoism i Tantra
zajmują się tym. Kobieca prostata była znana od wielu lat, dopiero teraz
akceptowana w medycynie zachodniej. Podobnie jak multiorgazmy i orgazmy
różnych części ciała.
Jak? Zwiększanie czucie ciała. Pracą fizyczną (bodywork)/energetyczną…. Lub
marijuana. np. brzucha, gardła, klatki piersiowej, ud 
Ciało mamy tylko jedno. Zadmajmy o niego i miejmy z niego przyjemność i
wydzielajmy dużo serotoniny, i nie tylko 

Dziękuję

