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 تنظيم در الحليب عند الحيوانات االقتصادية

 

ٌشترك فً تنظٌم عملٌة در الحلٌب بعد الوالدة عند إناث الحٌوانات االقتضادٌة آلٌات مختلفة عصبٌة 

 .مترابطة فٌما بٌنها بشكل وثٌق هاوهرمونٌة لكن

 :دور الدفعات العصبية الواردة 

تتوضع فً حلمات الثدي وعلى سطح الجلد حتوي الؽدد الثدٌٌة على مستقبالت حسٌة مختلفة ت

ثدي لمٌقاً فً الؽدة الثدٌٌة. وتختلؾ كمٌة المستقبالت لؽدة االمؽطً له، كما ٌتوضع بعضها ع

 ونشاطها باختالؾ النشاط األفرازي لها.

الطبٌعٌة أو الحالبة الٌدوٌة اآللٌة إلى تحفٌز  ٌؤدي تنبٌه مستقبالت الؽدد الثدٌٌة سواءاً بالرضاعة

نشاط اإلفرازي لهذه الؽدد. حٌث تنتقل الدفعات العصبٌة المتولدة فً هذه المستقبالت عبر ال

ل منعكس إفراز البروالكتٌن وكثٌر كز العصبٌة العلٌا مما ٌؤدي إلى تشكااألعصاب الواردة إلى المر

 ن الهرمونات المدرة للحلٌب.م

قبل النضوج الجنسً عند إناث كذلك ٌقود تنبٌه مستقبالت ؼدة الثدي إلى در الحلٌب حتى 

( أن تنبٌه مستقبالت ؼدة الثدي عند الماعز آلٌاً وذلك 9191الحٌوانات. فلقد وجد العالم )ؼراشوؾ 

بدءاً من الشهر السادس من عمرها. ٌؤدي إلى إنتاج الحلٌب بعد فترة قلٌلة وٌستمر هذا اإلنتاج لفترة 

 بسٌطة.

الثدي المنبهة عبر األلٌاؾ العصبٌة الواردة إلى مركز  تنتقل الدفعات العصبٌة من مستقبالت ؼدة

  تنظٌم در الحلٌب فً قشرة المخ وذلك عن طرٌق الجملة الشوكٌة الظهرٌة. ومن قشرة المخ تعود
األوامر إلى الوطاء الذي ٌنتج عوامل تنشط إنتاج وتحرر هرمونات الؽدد النخامٌة مثل العامل 

كتٌن والعامل المنشط إلنتاج هرمون النمو والعامل لبروالإلنتاج ا Releasing factorالمنشط 

( والعامل المنشط إلنتاج األوكسٌتوسٌن. ونتٌجة A.C.T.H.R.Hالمنشط إلنتاج الموجهة القشرٌة )

تكوٌن فً لتأثٌر هذه العوامل الوطائٌة تقوم الؽدة النخامٌة بإفراز الهرمونات المختلفة التً تساهم 

 ودر الحلٌب من ؼدة الثدي.

 

 دور األلياف العصبية الصادرة في در الحليب:

لؽدة الثدي مباشرة عن طرٌق األلٌاؾ العصبٌة الصادرة عن المركز ٌتم تنظٌم النشاط اإلفرازي 

مد ؼدة الثدي عصبٌاً. وٌحدث تؽٌر واضح فً كمٌة الحلٌب المتشكلة المفرزة عن قطع والتً ت

 األعصاب الصادرة عن المركز والمعصبة للضرع.

ساد اعتقاد خاطئ حول تعصٌب ؼدة الثدي من قبل الجملة العصبٌة الودٌة فقط. إال أن التجارب  لقد

خالؾ ذلك. حٌث تشكلت استجابة شبه ودٌة عبر حقن األستٌل كولٌن فً األوعٌة المختلفة أثبتت 

 نتٌجة لذلك تشكل وإفراز الحلٌب من الضرع.الدموٌة لؽدة الثدي فزاد 
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ئٌة نسٌجٌة للكشؾ عن وسطاء الجملة العصبٌة فً ؼدة الثدي. فتبٌن وجود لقد أجرٌت أبحاث كٌمٌا

ألٌاؾ عصبٌة كولٌنٌة تعصب مناطق مختلفة من ؼدة الثدي، كما تبٌن وجود أعداد كبٌرة من 

ٌة التً تتوضع فً النسٌج الؽدي على مسار األوعٌة الدموٌة المتوضعة حول ناأللٌاؾ الكولٌ

 الحوٌصالت المفرزة للحلٌب.

/ 91ولقد تبٌن أن تنبٌه أعصاب ؼدة الثدي لمدة خمس دقائق قد رفع تركٌز األستٌل كولٌن أكثر من /

مرة. ومما ال شك فٌه اآلن أن ؼدة الثدي تتعصب بألٌاؾ عصبٌة كولٌنٌة أدرٌنالٌنٌة وبشكل آخر 

 تعصب الجملة الودٌة والجملة نظٌر الودٌة ؼدة الثدي.

 

 الحليب:دور الهرمونات في عملية در 

 هرمونات الفص األمامي للغدة النخامية: -

تؤدي هرمونات الفص األمامً للؽدة النخامٌة دوراً فعاالً فً تحفٌز إدرار الحلٌب من ؼدة الثدي 

ً للؽدة امعند إناث الحٌوانات، إضافة إلى دورها فً نمو الؽدة الثدٌٌة. فلقد وجد أن إزالة الفص األم

 درار الحلٌب.النخامٌة أدى إلى توقؾ عملٌة إ

/ تمكن أحد العلماء من معرفة أن الفص األمامً للؽدة النخامٌة ٌحتوي على 9191ففً سنة /

لى عملٌة در الحلٌب من ؼدة الثدي، وذلك عندما قام بتؽذٌة عهرمون أو هرمونات لها أثر مباشر 

 مركبات هذا الفص لألبقار والماعز فأدى ذلك إلى در الحلٌب عندها.

من خالصة الؽدة  ًقكتٌن بشكل نمن عزل هرمون البروال Lyonsتمكن العالم  9191وفً عام 

امٌتها فكان تأثٌره ضعٌفاً على نخالنخامٌة. ولدى حقن هذا الهرمون عند الحٌوانات التً استئصلت 

إنتاج الحلٌب. ولكن وجد فٌما بعد أن حقن خالصة الؽدة النخامٌة ٌرافقه زٌادة فً إنتاج الحلٌب عند 

ٌؤدي إلى  -هرمون النمو–البرولكتٌن مع هرمون ثاٍن للؽدة النخامٌة  حقنر. كذلك وجد أن األبقا

زٌادة إفراز الحلٌب فً حٌن ٌعطً حقن البروالكتٌن وحده تأثٌر بسٌط فقط. وهكذا فإن هرمون 

ة النمو ٌؤدي دوراً كبٌراً فً زٌادة كمٌة الحلٌب المفرزة من ؼدة الثدي عن طرٌق تأثٌره على الجمل

ٌمٌة للخالٌا الحوٌصلٌة المفرزة للحلٌب. والٌزٌد هرمون النمو كمٌة الحلٌب فقط وإنما ٌزٌد زاألن

 أٌضاً من كمٌة الدهن والالكتوز والبروتٌنات فً الحلٌب المفرز.

( والمحرض لوظٌفة الؽدة الدرقٌة دوراً مهماً فً إفراز T.S.Hكذلك ٌؤدي الهرمون المنبه للدرق )

الثدي. وذلك من خالل تنشٌطه للؽدة الدرقٌة وحثها على إفراز هرمون الثٌروكسٌن الحلٌب من ؼدة 

الذي ٌرفع مستوى االستقالب والتبادل الؽازي ونشاط إفراز العدٌد من الؽدد فً الجسم. ومنها 

الضرع. بٌنما ٌؤدي كبح نشاط الؽدة الدرقٌة إلى االنخفاض الحاد الستقالب المواد بخالٌا الجسم 

المنبه لقشرة الكظر تأثٌر  (A.C.T.H)إنتاج الحلٌب فً ؼدة الثدي. كذلك ٌبدي الهرمون  وانخفاض

 واضح فً زٌادة إدرار الحلٌب عند حقنه مع هرمون البروالكتٌن.
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باإلضافة إلى العوامل الهرمونٌة السابقة الذكر هناك بعض العوامل التً تساعد فً المحافظة على 

 رع ومن هذه العوامل نذكر:استمرار إدرار الحلٌب من الض

 

 تفريغ الغدة الثديية:

تتم عملٌة تفرٌػ الؽدة الثدٌٌة أو الضرع من الحلٌب بوساطة الحالبة الٌدوٌة أو اآللٌة أو بوساطة 

عملٌة الرضاعة، وكلما كانت عملٌة تفرغ الؽدد الثدٌٌة جٌدة حافظت هذه الؽدد على قدرتها فً 

ب حتى ٌحافظ على عملٌة إدرار الحلٌتشكٌل وإفراز الحلٌب. ولكن لوحظ أن الماعز ٌستطٌع أن 

بدون تفرٌػ كامل للضرع من الحلٌب، ذلك ألنه ٌختلؾ عن األبقار فً كونه ٌستطٌع تخزٌن كمٌة 

الؽدة الثدٌٌة وكمٌة الحلٌب المفرزة عنده بسٌطة، بٌنما فً األبقار من الحلٌب المصنعة فً تجوٌؾ 

از الحلٌب ال ٌمثل الجزء المخزن فً صهرٌج الضرع إلى الجزء البسٌط حٌث إن أكبر نسبة إلفر

 تتم فً أثناء عملٌة الحلب أو الرضاعة.

 

 إخراج الحليب من الغدة الثديية:الظاهرة الفيزيولوجية إلنزال أو 

هً عبارة عن الظاهرة التً تفسر عملٌة نزول الحلٌب من مكان التصنٌع )الحوٌصالت اللبنٌة( إلى 

تأثٌر منعكس عصبً هرمونً عبر الحلمة وهذه الظاهرة تقع تحت تجوٌؾ الضرع ثم إلى الخارج 

 ٌسمى منعكس إخراج أو طرد الحلٌب من الضرع.

بٌه مستقبالت ؼدة الثدي سواء بالرضاعة الطبٌعٌة أو الحالبة نتوٌبدأ منعكس إخراج الحلٌب من 

الٌدوٌة أو اآللٌة، وانتقال الدفعات العصبٌة المتولدة فً هذه المستقبالت عبر األلٌاؾ العصبٌة 

نخاع الشوكً أوالً، ثم تنتقل عبر الحزم العصبٌة الظهرٌة والجانبٌة للنخاع الشوكً الواردة إلى ال

تقل إلى الوطاء الذي ٌحث بدوره الؽدة النخامٌة على إفراز هرمون نإلى المخ المستطٌل ومنه ت

األوكسٌتوسٌن إلى الدم الذي ٌقوم بنقله إلى الحوٌصالت المفرزة للحلٌب، فٌؤدي إلى تقلص 

الحلٌب منها إلى القنوات الناقلة وإلى لملساء الناعمة المحٌطة بها، مما ٌؤدي إلى إخراج العضالت ا

وسٌن فٌندفع الحلٌب منها إلى تصهرٌج الضرع التً تتقلص جدرانها تحت تأثٌر هرمون األوكسٌ

 الخارج عبر الحلمة.
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 من الغدة الثديية: العوامل التي تؤثر على عملية إنزال الحليب

ن الؽدة الثدٌٌة فً أثناء عملٌة الحالبة أو الرضاعة، من العملٌات تعد عملٌة إنزال الحلٌب م

الفٌزٌولوجٌة الحٌوٌة التً تعتمد اعتماداً كلٌاً على الحالة النفسٌة للحٌوان. لذلك فإن أي مؤثر 

الحلٌب المتكون فً ٌكٌة إخراج بب توقؾ مٌكانسٌخارجً ٌعمل على إزعاج حالة الحٌوان الطبٌعٌة 

 الؽدة الثدٌٌة.

اقتراب موعد حالبتها، أن بعض هذه األبقار بدأت فً إنزال ونالحظ عند مراقبتنا لقطٌع من األبقار 

الحلٌب من حلمات ضرعها بمجرد سماعها صوت آالت الحالبة، أو عند مالحظتها لرضٌعها كل 

لً تعمل من خالل القوس العصبً الهرمونً االنعكاسً هذه العوامل النفسٌة المبٌنة فً الشكل التا

 إلفراز هرمون األوكسٌتوسٌن من الؽدة النخامٌة مباشرة إلى الدم.

وعند حدوث أي إزعاج للحالة النفسٌة للحٌوان، فإن هرمون الخوؾ المسمى بهرمون )اإلبٌنفرٌن أو 

ذا الهرمون على تحطٌم هرمون . ٌعمل هرز من لب الؽدة الكظرٌة إلى الدماألدرٌنالٌن( الذي ٌف

األوكسٌتوسٌن ومنعه من الوصول إلى الخالٌا المفرزة للحلٌب بالؽدة الثدٌٌة مسبباً بذلك عدم مقدرة 

الحٌوان على إنزال الحلٌب من الؽدة الثدٌٌة. لذلك ٌجب مراعاة عدم إحداث أي مؤثر ؼٌر طبٌعً 

حالبة. وبما أن متوسط فترة تأثٌر )نشاط( هرمون األوكسٌتوسٌن العلى حالة الحٌوان فً أثناء فترة 

دقائق، لذلك فإنه البد من إخراج الحلٌب من الضرع خالل هذه الفترة  1-1فً الدم ٌقدر بحوالً 
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وأن التأخٌر سوؾ ٌبطل أثر هذا الهرمون وبالتالً لن تحصل عملٌة إخراج كاملة للحلٌب من 

نتاجٌة الحٌوان فً الحلبات التً تلٌها مسبباً بذلك خسائر اقتصادٌة الضرع، األمر الذي سٌؤثر على إ

 ملحوظة.

 الشكل التالً ٌوضح المؤثرات الخارجٌة )المنعكسات الشرطٌة( على إدرار الحلٌب عند االبقار.

 

 

 ضمور الغدة الثديية بعد اإلدرار:

إلى ثالثة شهور بعد ٌالحظ بعد وصول الحٌوان إلى مرحلة عالٌة من اإلدرار )حوالً شهرٌن 

تناقص إفراز الحلٌب شٌئاً فشٌئاً. وهذا ٌنتج عن تناقص فً أعداد الخالٌا  بدءالوالدة فً األبقار( 

الظهارٌة المفرزة للحلٌب فً الحوٌصالت الثدٌٌة. ومن المتؽٌرات التً تمر بها الخالٌا المفرزة 

 للحلٌب خالل مراحل الضمور الهستولوجً هً:

 المفرزة للحلٌب الصؽٌرة المصحوبة بضمور بعض القنوات اللبنٌة. ضمور الخالٌا - أ
 فاء بعض الفصوص من الؽدة الثدٌٌة.تإخ - ب
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انخفاض فً تركٌز الحامض الرٌبوزي النووي المختزل الذي ٌنعكس مباشرة على  - ت

 طة اإلفراز.الخالٌا النشاالنخفاض فً 

 حدوث تؽٌرات فً اإلفراز الهرمونً. - ث

 حلٌب عند األبقارالى إنتاج الشكل التالً ٌبٌن منحن

 

     

لذلك ٌالحظ أن معدل إنتاج الحلٌب خالل موسم اإلدرار ٌنخفض بمعدل ثابت وذلك بعد أن تصل 

والدة، وأن هذا االنخفاض الٌمكن تعوٌضه ثانٌة نتٌجة لعدم القمة اإلنتاج بحوالً ثالث شهور من 

ثناء قمة اإلدرار وبالتالً ٌنخفض اإلنتاج أمقدرة الخالٌا المفرزة للحلٌب والتً استنفذت قواها فً 

إلى أقل ماٌمكن عند نهاٌته. كذلك ٌنصح بوجود ماٌسمى فترة تجفٌؾ للبقرة الحامل ماقبل الوالدة 

 ٌوم إلعطاء فرصة لبناء ماتم استهالكه من خالل الموسم السابق. /15ثانٌة بحوالً /ال

 

 

 


