
 

 

 
 فسلجة ادرار الحلیب

ان الھ��دف الرئیس��ي النت��اج الحلی��ب ھ��و ت��وفیر الغ��ذاء للموالی��د ح��دیثي ال��والدة وف��ي 
العالي من الحلی�ب ق�د وف�ر  االغنام والماعز والماشیة فأن االنتخاب والتربیة لألنتاج

 زیادة في كمیة الحلیب
والغرض االخر من انتاج الحلیب ھو ت�وفیر االجس�ام المض�ادة للموالی�د ع�ن طری�ق 

ال��ذي یم�تص م��ن امع�اء المول��ود خ�الل الس��اعات  Colostrumsالسرس�وب (اللب�أ) 
 القلیل���ة بع���د ال���والدة وت���وفر ھ���ذه االجس���ام المض���ادة للموالی���د أول مقاوم���ة داخلی���ة

 لألمراض.
وم���ن المنطق���ي ان تط���ور الغ���دة اللبنی���ة وب���دء اف���راز الحلی���ب تق���ع تح���ت س���یطرة 
الھرمونات نفسھا التي تشترك في السیطرة على الحمل والوالده .البق�رة ل�دیھا ارب�ع 
غدد لبنیة والعدد نفس�ھ م�ن الحلم�ات وال ش�ك فی�ھ ان الغ�ده اللبنی�ة ف�ي البق�رة تك�ون 

 التطوریة كما في بقیة اللبائن.مماثلة من الوجھة التشریحیة و
 تركیب الغدة اللبنیة

یترك��ب الض��رع طولی��ا م��ن نص��فین مع��زولین ع��ن بعض��ھما تمام��ا بواس��طة رب��اط 
التعلیق الوسطي وكل نصف یحتوي على غدتین مس�تقلتین ع�ن بعض�ھما م�ن حی�ث 

 والحلم���ات Cistern والص���ھاریج  Ductsوقنوات���ھ   Lobulesفصوص���ھما
Teats والدلیل عل�ى ذل�ك ان�ھ اذا حقن�ت ص�بغة ف�ي القن�وات اللبنی�ة وص�ھریج الغ�دة

 فانھا تنتشر في غدة واحدة والتنتقل للغدد المجاورة



 

 
 

% م�ن الحلی�ب ٦۰تشكل االرباع الخلفیة الجزء االكبر م�ن الض�رع وتف�رز ح�والي 
 المنتج ویحتوي بعض االبقار على حلم�ات اض�افیة وتق�ع ھ�ذه الحلم�ات ال�ى الخل�ف

من الحلمات الخلفیة یطلق علیھا الحلمات الزائ�دة وھ�ي غی�ر منتج�ھ للحلی�ب وتش�وه 
 منظر الضرع وتسبب لھ االمراض ولذلك تزال ھذه الحلمات مبكرا"

یوجد في كل من النعجة والمعزة غدتان لبنیتان كل غده فیھ�ا حلم�ة واح�دة وتحت�وي 
 كل حلمة على قناة واحدة .

 Udder anatomyتشریح الضرح 
ھناك نوعان من االنسجة الموجودة في الضرع ، األول ھو النسیج الرابط او 

 Paeanchymaوالثاني ھو النسیج الوضیفي (الغدي)   Stromaالمساند
واالنسجة الضامة .واالنسجة  Ligamentsوالتراكیب الداعمة ھي الجلد واالربطة 

وكل فصیص لھ قناة تفریغ   Lobulesالتي تقوم بانتج الحلیب ونقلھ ھي الفصوص
وھي تراكیب كیسیة   Alveolusحویصلة ۲۲٥-۱٥۰ویحتوي كل فصیص على

صغیرة كرویة الشكل تحتوي على تجویف ومبطنة بخالیا طالئیة وھذه الخالیا 
 نتاج الحلیب في الغدة اللبنیةالطالئیة ھي الوحدات االساسیة ال

 



 

 
 
 

 
 



 

  developmentMammary glandتطور الغدة اللبنیة 
 ینقسم تطور الغدة اللبنیة الى اربع مراحل تشمل:

 Embryonic stageالتطور في اثناء المرحلة الجنینیة  -۱
 Mammaryاول دلیل على تطور الغدة اللبنیة في الجنین ھو الشریط اللبني 

band ھر في الماشیة عند یكة صغیرة من الخالیا الطالئیة تظوھي منطقة سم
عدد كبیر من مراكز النمو یطلق علیھا  وبنمو ھذه الخالیا ینشـأ یوما". ۳۰حوالي 
ویختلف عدد البراعم باختالف الحیوان ففي الماشیة عدد البراعم  Buds براعم

یكون اربعة موزعة اثنین على كل خط لبني .ونتیجة دفع البراعم ونموھا تبرز 
وبیة تسمى قناة على سطح البطن وتتكون فجوة داخل كل امتداد وتتكون فتحة انب

. Fatty padوصھریج الحلمة وتتكون الوسادة الدھنیة  Streak canalالحلمة 
وتظھر براعم الغدة اللبنیة في المرحلة المكرة من عمر الجنین المتمیز واالدلة 

القلیلة على ان التطور الجنیني للغدة اللبنیة یقع تحت تأثیر ھرموني ، وان براعم 
 ذكر واالنثىالثدي توجد في كل من ال

 

 
 الھرمونات وتطور الغدة اللبنیة                           

 التطور خالل المراحل المتقدمة من الحمل -۲



 

یتكون البرعم االولي في االنسجة اللبنیة للجنین المتمیز في الشھر الثالث من الحمل 
ل تتكون وھو بدایة االنسجة المفرزة للحلیب التي ستتكون من ذلك.وقبل نھایة الحم

تنظیم ھذه المرحلة من التطور غیر البراعم الثانویة وربما البراعم الثالثیة. 
معروف بدرجھ كاملة لكن توجد ادلة على تأثیر ھرموني اذ یتأزر البروالكتین مع 

االنسولین واسترویدات قشرة االدرینال (وربما البروجسترون) لتنشیط ھذه 
 التطورات.

 الوالدةالتطور في فترة النمو بعد  -۳
ویسود تأثیر االستروجین في  یستمر تطور نمو الغدة اللبنیة طول مدة الحمل.

تنشیط تطور قنوات الغدة اللبنیة .ویؤثر البروجسترون مع االستروجین في تنشیط 
تطور ونمو الحویصالت وتتأزر ھرمونات اخرى مع االستروجین والبروجسترون 

حلیب وتشمل (البروالكتین وھرمون النمو في تجھیز انسجة الغدة اللبنیة الفراز ال
.كما ینتج في المشیمة ھرمون واالنسولین وھرمونات الدرقیة والكورتیزول)

الالكتوجین المشیمي الذي امكن تمییزه في بعض اللبائن .ویسبب تنشیط تطور 
انسجة الغدة اللبنیة. وفي حین ان انسجة الغدة اللبنیة تكون جاھزة النتاج الحلیب 

دة الحمل فان االفراز الفعلي للحلیب یثبط الى ما قبل الوالدة مباشرة خالل م
والسبب الرئیسي لذلك ھو التركیزات العالیة لھرمون البروجسترون التي تستمر 

 خالل معظم مدة الحمل.
 

  السیطرة الھرمونیة على افراز الحلیب
فرازه فضال على لة عند البدء بأوتشارك الھرمونات في انتاج الحلیب اذ انھا المسؤ

ا تسیطر على التطور والنمو بعد ي في ادامة افرازه كما ذكرنا فأنھدورھا الحیو
 البلوغ الجنسي.

ان افراز الحلیب ھو تصنیع الحلیب من قبل الخالیا الطالئیة ونفاذه من 
السایتوبالزم الى تجویف الحویصلة .ویشمل اخراج الحلیب على تفریغ الحلیب 

صھاریج من مخزني الغدة والحلمة وادرار الحلیب من بصورة مباشرة من ال
 التجویف الحویصلي .

فیقصد بھ العملیات المركبة الفراز الحلیب واخراجھ   Lactationاما انتاج الحلیب
فھي عملیة البدء او الشروع بأفراز الحلیب في حین ان  Lactogenesis، اما ال 

 الضرع عرف بأنھا عملیة نمو وتطورفت Mammogebesisال 



 

وجد الباحثون ان مستخلص النخامیة یعطي زیادة ملحوظة في انتاج الحلیب عند 
حقنھ في االبقار المنتجھ للحلیب اذ ان ھرمونات الفص االمامي للغدة النخامیة 

 تحتوي على ھرمونات مسؤولة عن البدء باالنتاج ومنھا:
اذ  Lactogenو  Mammotropin ویسمى كذلك  Prolactinالبروالكتین  -۱

ان ھذا الھرمون یسبب تعزیز االنتاج في االبقار المنتجھ للحلیب ولكنھ یعمل 
على زیادة االنتاج في المراحل الخیرة من الحمل .اذ ان عملیة السیطرة للبدء 
بأفراز الحلیب تتركز حول ارتفاع في مستوى البروالكتین في الدم عند وقت 

تي تعمل كمؤثرات مثبطة الوالدة او حصول ھبوط في مستوى المركبات ال
 لعملیة افراز الحلیب وھي البروجسترون.

)مع STH) Somatotropinاو  Growth hormone ھرمون النمو  -۲
ھرمونات الغدة االدرینالیة مثل الكورتیزول تكون فعالة مثل ھرمون 

 .۰البروالكتین في البدء بانتاج الحلیب
القشرة االدرینالیة ھو  بصورة عامة فان زیادة المستوى الفعال من ھرمونات -۳

 من المكونات الضروریة لعملیة البدء بافراز الحلیب
) الذي یفرز من الفص االمامي للغدة النخامیة یعمل على ACTHھرمون ( -٤

السیطرة على افراز غدة االدرینالین والذي بدوره یعمل على ادامة افراز 
الفص الخلفي الحلیب ویشاركھ في ذلك ھرمون االوكسي توسین الذي یفرز من 

 للغدة النخامیة.
 ھرمونات الغدة الدرقیة وفوق الدرقیة : -٥

الحلیب ولكن عدم وجودھا  ان الغدة الدرقیة لیست ضروریة مطلقا الفراز
یسبب تقلیل افراز الحلیب . ان استئصال الغدة الدرقیة یقلل من حاصل الحلیب 
وتقصر مدة االنتاج في االبقار والماعز اذ ان افرازات الغدة الدرقیة عبارة عن 

) وكذلك T3) وتراي ایودوثایرونین(Thyroxin  )T4ھرمون الثایروكسین 
یفرز من غدة فوق الدرقیة والذي نقصھ یؤدي الى ھرمون الباراثورمون الذي 

نقص معنوي للكالسیوم وھبوط بسیط في الفوسفات غیر العضوي في مصل 
 الدم مؤدیة الى تقلیل انتاج الحلیب

 االستروجین والبروجسترون -٦
لوحظ من التجارب ان لالستروجین بعض الفعالیة في تعزیز االنتاج اذ ان 

نوات في الضرع بینما ھرمون البروجسترون االستروجین یعمل على نمو الق



 

 ولكن وجد ان حقن الھرمونین یعمل على نمو الحویصالت اللبنیة في الضرع
بنسب معینة ذو تأثیر مثبط لالنتاج في االبقار وھذا التأثیر المثبط ھو السبب في 

 التقلیل من حساسیة الضرع وخالیاه للبروالكتین.
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