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Neuroendocrinology  

In labor and birth 



 سیستن ّای کٌترل کٌٌذُ اعوال بذى

 :اًذٍکشیي•
 اًتقال ؿیویایی تِ ٍاػطِ َّسهًَْا

 
 :ػصثی•

 ػلَل تِ ػلَل تذٍى ٍاػطِ خًَی تا ٍاػطِ ػصثی    



   عَاهل هَثر بر سیر لیبر ٍ زایواى

  Hormonesَّسهَى ّا •
 اکؼی تَػیي ٍ آدسًالیي

 
  Neurotransmittersًَسٍتشًؼویتشّا•

 ًَسآدسًالیي ، آًذٍسفیي ٍ ػشٍتًَیي
 



BIRTH HORMONES 
Cortisol 

Prostaglandins 

Progesterone 

Estrogen 

Relaxin 

Oxytocin 

Endorphin  

Adrenaline and noradrenaline 

Prolactin 



  Cortisolکورتیزول

 َّسهَى اػتشع•
 
 تَلیذتَػط جفت •

 
 تا افضایؾ ػي تاسداسی، تَلیذ تیـتش•

 
   حذاکثش هقذاس دس صهاى صایواى•



  Cortisolکورتیزول

 هْاس تَػیلِ اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى•
 تشؿح تَػیلِ اًذٍسفیي•
 هَجة افضایؾ تاثیش اکؼی تَػیي•
 تحشیک تشؿح ػَسفاکتاًت•
 سػیذى سیِ جٌیي•
 افضایؾ تشؿح پشٍػتاگالًذیي دس هایغ آهٌیَى•
 تحشیک آدسًال جٌیي تشای تشؿح اػتشٍطى•



  Prostaglandinsپروستاگالودیه

 َّسهَى التْاب•
 تَلیذ تَػیلِ آهٌیَى ٍکَسیَى•
 افضایؾ دس اٍاخش تاسداسی•
ًاصک ؿذى دیَاسُ پشدُ ّا ٍ اجاصُ پاسُ ؿذى •

 پشدُ ّا
 ًشم ؿذى ػشٍیکغ•
 القای اًقثاضات•



  Progesteroneپروژسترون

 َّسهَى ؿل کٌٌذُ سحن•
 
 هقادیش تاال هَجة هْاس اًقثاضات سحن•

 
 کاّؾ حؼاػیت گیشًذُ ّا دس اٍاخش تاسداسی•



 استرٍشى

 َّسهَى صًاًِ•
 
 هخالف اثش پشٍطػتشٍى•

 
 تقَیت اًقثاضات•



   اکسی تَسیي

 َّسهَى ػـق : ًام •
LOVE HORMONE 

 ّیپَتاالهَع: هحل ػاختِ ؿذى•
 
 ّیپَفیض خلفی: هحل رخیشُ ؿذى ٍ آصادػاصی•



 اکسی تَسیي

 نقش در سیستم باروری

 
 در تخمک گذاری و قاعذگی  •
 در فعالیت جنسی و ارگاسم•
 در حاملگی•
 در سایمان•

 در شیزدهی•



 اکسی تَسیي

 : Ejection Reflexیسفلکغ ّای جْـ
 اػپشم•
 جٌیي•
 جفت•
 ؿیش•

 



 اکسی تَسیي

   متعاقب ترشح در حیه مقاربت

 هکؾ اػپشم•
 اًقثاضات سحن ٍاسگاػن •
 افضایؾ حشکت لَلِ ّای فالَج•
 افضایؾ دهای تذى تِ خصَف دس ػیٌِ ّا•
 هتصاػذ ؿذى تَی هخصَف تذى•
 احؼاع خَب پغ اص هقاستت•



 اکسی تَسیي

 بارداری
 
 ًگِ داؿتي هحصَالت تاسداسی•
 تؼتِ ًگِ داؿتي ػشٍیکغ•
 اًقثاضات سحن•



 اکسی تَسیي

 :ػَاهل هحشک تشؿح َّسهَى
 تحشیک  ًیپل•
 تحشیک ٍاطى•
 تحشیک کلیتَسیغ•
 تحشیک ػضالت کف لگي•
 تحشیک پشیٌِ•
 تواع پَػت تا پَػت•
 تواع چـوی•



 پیش شرط ّای  تاثیر اکسی تَسیي در زایواى

 

  تش ّن خَسدى تاالًغ اػتشٍطى ٍ پشٍطػتشٍى 
 
 افضایؾ پشٍػتاگالًذیي طثیؼی تذى ٍ تغییش ػولکشد هکـی

 ػشٍیکغ
 
افضایؾ حؼاػیت گیشًذُ ًؼثت تِ اکؼی تَػیي   

 



   ًقش اکسی تَسیي در هرحلِ اٍل زایواى

oفـاس ػضَ پشصاًتِ سٍی ػشٍیکغ: ػلت تشؿح 
 
o اًقثاضات هذاٍم ٍ هٌظن: تاثیش تشؿح 

 
oًَع پشصاًتاػیَى ٍ پَصیـي 

 
o ٍضؼیت کیؼِ آب تش دسدّای صایواًی 



   ًقش اکسی تَسیي ٍ هرحلِ دٍم زایواى

 

تغییش دس اًقثاض 
 
هَجة تشؿح اًذٍسفیي   



 اکسی تَسیي

 پغ اص صایواى ٍ ؿیشدّی 
 

 فَساى ؿیش•
 سفتاسّای حوایت گشایاًِ•
 تشگـت سحن تِ حالت قثل اص تاسداسی•



ُ ترشح اکسی تَسیي در لیبر    عَاهل هْار کٌٌذ
 :ػَاهل هؼتقین •

 :تشع یا اضطشاب●
فاکتَسّای خاسجی هثل تَی ًاهطثَع، صذا، افشاد غشیثِ، ًَس، ًثَدى حشین ●

 خصَصی
فاکتَسّای داخلی هثل ًگشاًی اص ػالهت ًَصاد، ًگشاًی اص پاسگی پشیٌِ ٍ ●

 تشع اص دسد صایواى
 تضسیق داسٍّای تی حؼی●
●Induction & Augmentation 
●Episiotomy 
 جذاػاصی هادس اص جٌیي●

 :ػَاهل غیش هؼتقین●
 ػقایذ ٍ ًگشؽ ّا●
    (ػَء اػتفادُ ّای جٌؼی یا صایواى قثلی) خاطشُ قثلی●



   ًتایج هْار اکسی تَسیي در لیبر

 

Prolong labor 
  اختالل دس پیـشفتDilatation & Effacement 
   طَل کـیذى هشحلِ دٍم صایواى 
 افضایؾ خًَشیضی تؼذ صایواى 
 تاثیش تشؿیشدّی 



 

 
   CATECHOL AMINES  

 کاتِ کَالهیي ّا

 



 Adrenalin آدرًالیي

 َّسهَى جٌگ ٍ گشیض: ًام•
 غذُ آدسًال: هحل ػاختِ ؿذى•
تْذیذ هَقؼیت، تشع، اضطشاب ٍ  : ػَاهل هحشک تشؿح•

 ػصثاًیت



   آدرًالیي

 :ٍاکٌش بذى درهقابل کتکَالهیي ّا •
 
 ؿیفت خَى اص اص اػضاء داخلی تِ ػوت هغض ،سیِ ٍ اًتْاّا  •
 کاّؾ خًَشػاًی سحن  •
 کاّؾ اکؼیظى دس تافت ػضالًی سحن  ٍ ّیپَکؼی سحن  •
 افضایؾ دسد ًاؿی اص اًقثاض سحن  •
 کاّؾ خًَشػاًی جفت  •
   دیؼتشع جٌیٌی•



 آدرنالین

FIGHT TO FLIGHT SYNDROM 
 :ػالئن ػٌذسم جٌگ ٍگشیض 

 افضایؾ ضشتاى قلة •
 افضایؾ تؼذاد تٌفغ •
 افضایؾ فـاس خَى•
 افضایؾ قٌذ خَى•
 ؿیفت خَى اص اسگاًْای داخلی تِ ػوت هغض ،سیِ ٍ اًتْاّا•
 گـاد ؿذى هشدهک ٍ ًگاُ خیشُ•
 پَػت ػشد ٍ چؼثٌاک  •

 



   تاثیر افسایش کاتکَالهیي ّا در هراحل هختلف لیبر

 اتتذای فاص فؼال قثل اص تثثیت ػیش لیثش •
 تَقف لیثش 

 فاص فؼال تؼذ اص تثثیت ػیش لیثش•
 کَؿؾ دس لیثش

    Transitionalهشحلِ تشاًضیـٌال•
 تؼشیغ خشٍج جٌیي

 
  



 مقدار زیاد آدرنالین 

 دیؼتشع جٌیي•
 تَقف یا کاّؾ اًقثاض•
ػشدی پَػت، افضایؾ فـاس : حشکات پاًیک هادسهثل•

خَى، افضایؾ ضشتاى قلة، تٌفغ تٌذ، گـاد ؿذى 
 هشدهک ّا، خـکی دّاى، تی قشاسی  

 ػضاسیي ٍ هذاخالت طثی•



 ساخته شدن آدرنالین در جنین 

 ؿیفت خَى تِ اسگاًْای اصلی •
 گـاد ؿذى هشدهک •
 تَلیذ حشاست •
 افضایؾ قٌذ خَى•



 عَاهل کاّش دٌّذُ آدرًالیي

 تشطشف کشدى هٌثغ تشع•
 فشاّن کشدى هحیط هٌاػة ٍ ػالن ٍ تِ دٍس اص ّیجاى  •
 کاّؾ تحشیک گیشًذُ ّا•
 قشاس گشفتي دس آب گشم•
 قشاس گشفتي دس هحیط خاًَادگی هٌاػة•
 دس جشیاى هشاحل صایواى قشاس گشفتي•



 .ترشح کتکَالهیٌْا بالفاصلِ پس از زایواى کاّش هی یابذ
 
 ػشها ٍ لشص: ػالئن•

 
 اجاصُ تِ تشؿح اکؼی تَػیي•



   Endorphinاًذٍرفیي

 ػاقِ هغض، اًتْای اػصاب، جفت: ؿذى  هحل ػاختِ•
 تاال تشدى تحول: ػلت تشؿح•
 (:ػِ اثش کلی )تاثیشات هْن •

 کاّؾ دسد•
 احؼاع ػشخَؿی•
 تغییش دسک صهاًی ٍ هکاًی•



 اًذٍرفیي

 هَجة تحول لیثش•
 
 تحشیک تشؿح پشٍالکتیي ٍ آهادُ ػاصی هادس تشای ؿیش دّی•

 
 هقادیش صیاد هَجة هْاس تشؿح اکؼی تَػیي •



 هسایای اًذٍرفیي

 اصتیي تشًذُ طثیؼی دسد ًاؿی اًقثاض سحن•
 احؼاع ػالهتی ٍ تقَیت حاالت هثثت•
 ساتط هْن تیي هادس ٍ کَدک دس اٍلیي هالقات•
 افضایؾ اػتواد تِ ًفغ•
فشاهَؽ کشدى تذتشیي ؿشایط دسد  Amnesic:اثش •

 صایواى ٍ پزیشؽ تاسٍسی هجذد
 



 تاثیرات رفتاری اًذٍرفیي

 ػاصگاسی هادس تا تغییشات  فیضیَلَطیک: دس تاسداسی•
 آهادُ ؿذى هادس: فاص ًْفتِ •
 کٌتشل دسد   : فاص فؼال•
 دسٍى گشا ؿذى تِ ّوشاُ فشاهَؿی: فاص اًتقالی•
 ؿادی، حغ خَب ٍ هثثت: هشحلِ دٍم •
تواع تْتش هادس ٍ ًَصاد ٍ آهادگی تشای ؿیش : تؼذ اص صایواى•

 دّی اص طشیق تحشیک تشؿح پشٍالکتیي

  



   عَاهل هساعذ کٌٌذُ ترشح اًذٍرفیي

 تالؿْای فیضیکی هثل ٍسصؽ ّای َّاصی •
 هحشکْایی هثل خٌذُ ٍ هَصیک  •
 تشخی غزاّا هثل ؿکالت•
 فؼالیت جٌؼی  •
 حیي تَلذ ًَصاد  •
 ساُ سفتي ،چشخؾ کوش ،طة ػَصًی ٍغَطِ ٍسی دس آب حیي لیثش•



 تاثیر هقذار کن اًذٍرفیي

 دس د صیاد ٍ ػذم تحول هادس•
 
 
 هذاخالت طثی•



 هیساى ترشح اًذٍرفیي

 .دس تاسداسی تَلیذ هی ؿَد•
 
 .دس صهاى صایواى تِ حذاکثش هی سػذ•

 
 .سٍص ػَم پغ اص صایواى کاّؾ هی یاتذ•



 Relaxin 

 ؿل ؿذى لیگاهاًْا•
 
 قاتل تحشک تَدى اػتخَاًْای لگي•

 
 آهادُ ؿذى کاًال صایواى تشای ػثَس جٌیي•



   سرٍتًَیي

 هْوتشیي ًاقل ػصثی ، ًَسٍتشًؼویتش•
 تِ هٌضلِ چَب اسکؼتش•

ُفاکتَسّای افضایؾ دٌّذ: 
ساُ سفتي، جَیذى، آگاّاًِ ًفغ کـیذى، حشکات هَصٍى، 

کشتَّیذساتْا، تشیپتَفاى، گَؿت هشؽ، داًِ ّای خَساکی ٍ  
  6ب

ُفاکتَسّای کاّؾ دٌّذ: 
کاّؾ اػتشٍطى، افضایؾ پشٍطػتشٍى، کشتَّیذسات تیؾ اص 

 حذ،تغییش ًاگْاًی ٍصى،الکل
 
 



 پرٍالکتیي

 َّسهَى ؿیش •
 تَلیذ دس طَل تاسداسی•
 حذاکثش دس صهاى صایواى•
 افت تؼذ اص صایواى•
 تاالسفتي هجذد تا هک صدى•



 پرٍالکتیي

 تؼیاس هَثش پغ اص صایواى•
 تَلیذ ؿیش•
 تاثیش سٍی سٍح ، سٍاى ٍ سفتاس هادس•
 تِ ّوشاُ اکؼی تَػیي هَجة ؿیش دّی هَفق•



 عوامل مهار پروالکتیه

 ػذم سػایت خلَت ٍ حشین خصَصی هادس 
تشع 
جذاکشدى هادس ًٍَصاد 
 ػشها 
ًَس صیاد 



 

High oxytocin levels > Efficiency 

 

High levels of Endorphin > comfort 

 

Low levels of Adrenaline > Faster Labor 

OXYTOCIN  

 کارایی ٍ اثربخشی هطلَب رحن

ENDORPHIN 

 راحتی ٍ آسایش

ADRENALIN 

 زایواى سریعتر



 اقذاهاتی برای تعادل َّرهًَْای تَلذ

 UPRIGHTٍضؼیتْای •

 سػایت خلَت هادس•
 اسائِ دٌّذُ خذهت هَسد اػتواد•
 اػتقاد تِ صایواى فیضیَلَطیک•
 هاػاط پشیٌِ•
 حوام •
 هاػاط دسهاًی•
 خَسدى ٍ آؿاهیذى•




