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من الحمل، ٌبدأ جسم ( المرحلة الثانٌة والثالثة(من بداٌة االسبوع الرابع والعشرٌن 

 .االم الحامل فً انتاج الهرمونات التً تحفز نمو جهاز الغدد اللبنٌة فً الثدي



المستوٌات العالٌة من  –ٌؤثرعلى نمو حجم الحوٌصالت والفصوص البروجسترون 

 .البروجسترون تمنع ادرار الحلٌب قبل الوالدة

ٌنخفض معدل البروجسترون بعد الوالدة بشكل ملحزظ مما ٌساعد على بداٌة ادارا 

 . الحلٌب

 

 

 من اين يفرز؟

 



المستوٌات العالٌة من  –ٌؤثرعلى نمو حجم الحوٌصالت والفصوص البروجسترون 

 .البروجسترون تمنع ادرار الحلٌب قبل الوالدة

ٌنخفض معدل البروجسترون بعد الوالدة بشكل ملحزظ مما ٌساعد على بداٌة ادارا 

 . الحلٌب

 

 

 من اين يفرز؟

 من الجسم االصفر خالل النصف الثاني من الدورة 

 





































مثل البروجسترون تماما فان . ٌحفظ جهاز الغدد اللبنٌة للنمو والتماٌزاالستروجين 

واٌضا ٌنخفض بشكل ملحوظ . المعدالت العالٌة من االستروجٌن تمنع ادرار الحلٌب

 .عند الوالدة وٌظل منخفضا خالل الشهور العدٌدة االولى من الرضاعة

األم المرضعة علٌها ان تتجنب طرق الوالدة باستخدام االستروجٌن حٌث ان االرتفاع 

 .فً مستوى االستروجٌن ٌمكن ان ٌقلل ادارار الحلٌب

 

 من اين يفرز؟

 



مثل البروجسترون تماما فان . ٌحفظ جهاز الغدد اللبنٌة للنمو والتماٌزاالستروجين 

واٌضا ٌنخفض بشكل ملحوظ . المعدالت العالٌة من االستروجٌن تمنع ادرار الحلٌب

 .عند الوالدة وٌظل منخفضا خالل الشهور العدٌدة االولى من الرضاعة

األم المرضعة علٌها ان تتجنب طرق الوالدة باستخدام االستروجٌن حٌث ان االرتفاع 

 .فً مستوى االستروجٌن ٌمكن ان ٌقلل ادارار الحلٌب

 

 من اين يفرز؟
They are released by the follicles on the ovaries and are also secretedby the corpus 

luteum after the egg has been released from the follicle and from the placenta. The 

stimulation for secretion of estrogen comes from the Luteinizing hormone (LH) from 

anterior pituitary gland.Oct 8, 2014 



واٌضا تؤثر على تماٌز   ٌشترك فً عملٌة نمو وتمٌٌز الحوٌصالت اللبنٌةالبروالكتين 

 .وتركٌب االوعٌة

النسب العالٌة من البروالكتٌن خالل الحمل والرضاعة ٌزٌد من مقاومة االنسولٌن 

 .وتزٌد من نسب عوامل النمو وبالتالً تعدل اٌض الدهون للتحضٌر لعملٌة الرضاعة

خالل الرضاعة، البروالكتٌن ٌعتبر العامل الرئٌسً للمحافظة على ترابط الخالٌا 

 .الطالئٌة المبطنة للالوعٌة اللبنٌة وٌقوم بانتاج الحلٌب عبر التوازن االسموزي

 

 

 من اين يفرز؟

 



تفرز المشٌمة كمٌات كبٌرة من  –بداٌة من الشهر التانً للحمل الالكتوجين المشيمي 

وٌعتبر ذو   هذا الهرمون ٌعتبر ذو عالقة وطٌدة بالبروالكتٌن –الالكتوجٌن المشٌمً 

 .والحلقة الملونة,دور فعال فً عملٌة نمو الثدي والحلمة 

 

 

 ما هي الهرمونات االخرى التي تفرز من المشيمة؟

 



تفرز المشٌمة كمٌات كبٌرة من  –بداٌة من الشهر التانً للحمل الالكتوجين المشيمي 

وٌعتبر ذو   هذا الهرمون ٌعتبر ذو عالقة وطٌدة بالبروالكتٌن –الالكتوجٌن المشٌمً 

 .والحلقة الملونة,دور فعال فً عملٌة نمو الثدي والحلمة 

 

 

 ما هي الهرمونات االخرى التي تفرز من المشيمة؟
 human chorionic gonadotropin (hCG),  

progesterone,  

estrogen, and  

human placental lactogen (hPL). 

 



والهرمون المشٌمً المحفز للمناسل ,هرمون اللوتنة و الهرمون المحفز للحويصالت 

 .والبروالكتٌن وهرمون النمو خالل التحكم فً انتاج االستروجٌن والبروجسترون 

 

 من اين يفرز؟



تركٌبٌا ٌشبه كثٌرا البروالكتٌن وٌشارك بشكل مستقل فً عملٌة تكوٌن هرمون النمو 

 .اللبن

 

 

 من اين يفرز؟



لهما دورا الهرمون المحفز للكظرية والقشريات الجلوكورتيكودية مثل الكورتيزول 

 .هاما فً تحفٌز ادار الحلٌب فً العدٌد من انواع الحٌوانات واٌضا االنسان

القشرٌات الجلوكوكورتٌكوٌدات تلعب دورا معقدا فً تنظٌم والمحافظة على ترابط 

 .الخالٌا ببعضها البعض

 

 من اين يفرز؟

 



تعتبر من اهم الهرمون المحفز للدرقية والمطلق للهرمون المحفز للدرقية 

 .الهرمونات المنبهه لتكوٌن الحلٌب وٌزداد معدله بشكل طبٌعً خالل الحمل

 

 

 من اين يفرز؟

 



بعد الوالدة، . ٌحفز انقباض العضالت الملساء للرحم خالل وبعد الوالدةاوكسيتوسين 

المحٌطة   االوكستوسٌن ٌحفز انقباض طبقة العضالت الملساء من الخالٌا

االوكستوسٌن ضروري لضخ اللبن . بالحوٌصالت لٌتم عصر الحلٌب داخل االوعٌة

 .كرد فعل لعملٌة رضع الطفل للحلمة




