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   )الشهر العاشر(لوالدة المتأخرة مستوى بعض الهرمونات والكهارل عند ادراسة 
  في مدینة تكریت وضواحیها

  3 یناس محمود یاسینإ،  2 عبدالقادر سلمانوهبي ، 1دنیا هشام طه 

  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت،  التربیة للبنات كلیة،  قسم علوم الحیاة  2، 1
  جامعة تكریت ، تكریت ، العراق،  كلیة الطب،  فرع النسائیة والتولید  3
  ملخصال

من النساء  40خر الوالدة في الشهر العاشر والنساء الالتي یعانین من حالة تأ من 50جرت هذه الدراسة في مستشفى تكریت التعلیمي على 
 ستروجین ،الاقیاس تراكیز كل من الهرمونات تم سنة  45 – 15 طبیعیة في الشهر التاسع وتراوحت اعمارهن ما بین نالسلیمات كانت والدته

   -الكالسیوم والمغنیسیوم وكانت النتائج كما یلي : يوایون یزولكورتالبروالكتین ، الرون ،یبروجستال
الطبیعیة وایون الكالسیوم في الوالدة  یزولستروجین والبروالكتین والكورتهرمون اال تركیزفي  ) p≤0.05(  معنویة مستوىارتفاع معنوي عند لوحظ 

الطبیعیة . خرة مقارنة مع الوالدة ایون المغنیسیوم في الوالدة المتأرون و یستیهرمون البروج تركیزخرة . وارتفاع معنوي في مقارنة مع الوالدة المتأ
الهرمونات حیث وجد عدم وجود فروق معنویة في  تركیزخرة في الوالدة الطبیعیة والوالدة المتأ ثیر جنس الجنین في حالهالدراسة تأوكذلك بینت 

رون لوحظ وجود فرق یخرة بینما هرمون البروجستیوم والمغنیسیوم في الوالدة المتأالكالس يوایون یزولكتین والكورتهرمون االستروجین والبروال تركیز
هرمون  تركیز في ما في الوالدة الطبیعیة لوحظ عدم وجود فروق معنویةخرة . أمع الحمل الذكري في الوالدة المتأنثوي مقارنة الحمل األفي ي عنو م

وم یسوایون الكال الكورتیزولهرمون البروالكتین و  تركیزفي  نثوي ولوحظ وجود ارتفاع معنويسیوم بین الحمل الذكري والحمل األاالستروجین والمغنی
  نثوي .الحمل الذكري مقارنة مع الحمل األفي  رون وجد ارتفاع معنويیستیما هرمون البروجأنثوي مقارنة مع الحمل الذكري في الحمل األ

هرمون  تركیزرون وایون المغنیسیوم وانخفاض في یستیهرمون البروج تركیزخرة هو ارتفاع في ن سبب حدوث الوالدة المتأأدراسة بنستنتج من هذه ال
  والبروالكتین وایون الكالسیوم . لزو یاالستروجین والكورت

  المقدمة 
بعد  لى ماإر العاشر على انه استمرار الحمل یعرف الحمل في الشه

لى النتائج السلبیة والتي تؤدي إشارت دراسات عدیدة أسبوعا وقد أ 42
لى المخاطر المتسببة من جراء الوالدة المتأخرة .وان معدل الموالید إ

خر الوالدة أمرة عن ت 1.9،  1.8،  1.5 الموتى لكل الف والدة
ن أخرى أ.وذكرت دراسة (1)على التوالي  43،  42،  41 سابیعباأل

ما كان متوقع .فأن معدل على مأخرة أالخطر الناجم عن الوالدة المت
%  0.7و الموالید بعد الوالدة مباشرة لكل الف والدة أجنة وفیات األ

لكل الف عند حدوث الوالدة  5.8لى إسبوع وتزداد أ 37عند الوالدة ب 
ن أخرة في دراسة على الوالدة المتأ (3)شار أ.كما (2)سبوع أ 43بعد 
خر أحالة ت 86و بعد الوالدة من أثناء الحمل أجنة توفت أحالة  27

.وفي (3)سباب غیر معروفة % واأل31والدة.وكانت نسبة الوفیات 
جنة هي من الوالدات فیات األ% من مجموع و 70ن أوجد دراسة 

لى إضافة إ. (4)كثر من نصف الوالدات أخرة وان الوفیات المتأ
ة من عسر والدة وزیادة احتماالت المضاعفات الناجمة عن هذه الحال

ضرار النفسیة واالقتصادیة الناجمة عن جراء العملیات القیصریة واألأ
سباب حدوث الوالدة أن احد أ .ویعتقد بعض الباحثین (5)هذه العملیة 

 ph ان عندما وجد phالدالة الحامضیة  تركیزالمتأخرة هي انخفاض 
بینما عند الموالید  7.26سبوع كانت أ 37دم الحبل السري عند موالید 

. كما ان موالید الوالدات المتأخرة (6) 7.22المتأخرة  في الوالدات
 Post maturity یعانون من اعراض تدعى متالزمة قبل النضج

syndriome جنة اضافة الى واعراضها انخفاض سكر الدم لدى األ
الحامض النووي المشیمي ز التنفسي وتدهور قصور في وظیفة الجها

.ارتفاع نسبة  (8).اضافة الى زیادة معدل الوفیات  (7)م في مصل األ
خرة مقارنة مع أیة بشكل معنوي لدى الوالدات المتالوالدات القیصر 

خرة هو من .كما ان زیادة وزن الجنین في الوالدات المتأ (9)الطبیعیة 
وان نقص  (10)جراء العملیة القیصریة أو سباب المهمة لعسر الوالدة األ

خر قد انه السبب األتوسین بعد اكمال فترة الحمل یعتهرمون االوكسی
ثناء مدة أیات المتزایدة من االستروجین في وتؤدي الكم لتأخر الوالدة.

الحمل الى نمو عضالت الرحم وتكوین بروتینات االكتین والمایوسین 
یام على التقلص .وفي الساعات او األم وبالنتیجة تزداد قابلیة الرح

خیرة من الحمل یؤدي التأثیر المتناقص للبروجیستیرون مع التأثیر األ
) وینخفض 11المتزاید لالستروجین الى تسهیل تقلص عضالت الرحم (

تركیز البروجیستیرون في نهایة فترة الحمل اذ یعمل على نمو الخالیا 
المراحل المبكرة من النمو الساقطة كي تقوم بتغذیة الجنین خالل 

هرمون البروالكتین  تركیز.في اثناء فترة الحمل یرتفع  (12)الجنیني 
في الدم تدریجیا مع تقدم الحمل لیصل الى ذروته بعد الوالدة مباشرة 
وتعمل هذه الزیادة في تهیئة غدة الثدي لالم وتحفیزه من اجل تصنیع 

في الوالدة  لزو یتور هرمون الك تركیز.وكذلك یرتفع  (13)الحلیب 
له وینظم بواسطة الهرمون المغذي لقشرة  تركیزلى اعلى إلیصل 
جهاد واالنفعاالت إلویفرز هذا الهرمون تحت ظروف ا ACTHالكظر 

-15) جهادلذلك یدعى بهرمون اإل النفسيو بي العصبیة والكبت العص

14)  .  
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بعض  تركیزثیر الوالدة المتأخرة في أوتهدف هذه الدراسة لمعرفة ت
 لزو یرون ، البروالكتین ، الكورتیالهرمونات االستروجین ، البروجیست

  وایوني الكالسیوم والمغنیسیوم ومقارنتها بالوالدة الطبیعیة. 
 ق العملائالمواد وطر 

  عینات الدراسة
تشرین جریت هذه الدراسة في مستشفى تكریت التعلیمي للمدة من 

النساء الالتي من  امرأة 50على  2012ولغایة شباط  2011ول األ
اء من النسامرأة  40یعانین من تأخر الوالدة في الشهر العاشر و 

هر التاسع وتراوحت طبیعیة في الشالسلیمات الالتي كانت والدتهن 
  سنة . 15 – 45اعمارهن مابین 

  جمع عینات الدم 
من كل مریضه  5mlتم الحصول على عینات الدم من الورید وبواقع 

حیث وضع في انابیب بالستیكیة ذات غطاء محكم وخالي من مانع 
الى حین تخثره ثم فصل ° م 25التخثر وترك الدم في درجة حرارة 

دورة /دقیقة  3000المصل باستخدام جهاز الطرد المركزي وبسرعة 
وبعدها تم سحب المصل باستخدام الماصه الدقیقة ووضع المصل في 

وجرى  وصات الكیموحیویة والهرمونیةنبیذة ألجراء الفح انبوبة اختبار
  لحین اجراء الفحوصات .° -20خزن المصل في المجمدة 

  هرمون البروجیستیرون تركیز قیاس
تباع الخطوات المرفقة مع عدة بأسترون یهرمون البروج تركیزتم قیاس 

التحلیل الجاهزة الخاصة بها وحسب تعلیمات الشركة المصنعة 
.  1113والمرقمة  Bio checkبتقنیة االلیزا الشركة الفرنسیةالخاصة 

(16) 
  هرمون االستروجین  تركیزقیاس 

تباع الخطوات المرفقة مع عدة هرمون االستروجین بأ تركیزم قیاس ت
التحلیل الجاهزة الخاصة بها وحسب تعلیمات الشركة المصنعة 

 Bio check 1111  .(17)الخاصة بتقنیة االلیزا والشركة الفرنسیة

  هرمون البروالكتین  تركیزقیاس 
تباع الخطوات المرقمة مع عدة هرمون البروالكتین بأ تركیزقیاس  تم

 الفحص الخاصة وحسب تعلیمات الشركة المصنعة بتقنیة االلیزا شركة
 (18).  1037المرقمة  Bio check الفرنسي

  لزویرتو هرمون الك تركیزقیاس 
ع الخطوات المرقمة مع عدة بأتبا لزو یرتو هرمون الك تركیزتم قیاس 

الفحص الخاصة وحسب تعلیمات الشركة المصنعة بتقنیة االلیزا شركة 
 (19).  92630والمرقمة  Monobind الفرنسیة

  ایونات الكالسیوم  تركیزتقدیر 
الكالسیوم في مصل الدم باالعتماد على طریقة  تركیزتم تقدیر 

Moorehead and Briggs O – cresol 
phtaleincomplexonel derived CPC. وباستخدامkit  عدة

  Biolabo  .(20)التحلیل الجاهزة من الشركة الفرنسیة
  ایونات المغنیسیوم  تركیزتقدیر 

ایونات المغنیسیوم في مصل الدم باالعتماد على  تركیزتم تقدیر 
   heth and khayambashi methodطریقة 

. Bio laboن الشركة الفرنسیة وباستخدام عدة التحلیل الجاهزة م
(21)  

  التحلیل االحصائي 
وتم  spss10تم اجراء التحلیل االحصائي باستخدام النظام االحصائي

بین  للعینات المستقلة وتحلیل التباین الثنائي للمقارنة t استعمال اختبار
  (22)وسطات الحسابیة المت

  النتائج والمناقشة
لعدد من  الطبیعیة والوالدة المتأخرة ) مقارنة عامة بین الوالدة1جدول (

  لمتغیرات الهرمونیة والكیموحیویةا
 والدة طبیعیة والدة متأخرة عوامل

Estradiol 
pg/ml 

1112.3 ± 63.7 
50 

1126.9 ± 11.1* 
40 

Progesterone 
ng/ml *120.7 ± 45.4 102 ± 31.8 

Prolactin 
ng/ml 366.5 ± 107.4 *397.8 ± 90.8  

Cortisol 
ng/ml 40.2 ± 7.4 *43.6 ± 6.8 

Ca++ 
mmoI/L 1.9 ± 0.3 *3.0 ± 0.6 

Mg+ 
mmoI/L *1.2 ± 0.2 0.7 ± 0.1 

  )p≤0.05تعني وجود فروق معنویة عند مستوى (*
) الذي یظهر مقارنة بین النساء الالتي تأخرت 1ن من الجدول(بییت

والدتهن بعد الشهر العاشر وبین النساء الالتي كانت والدتهن طبیعیة 
 , *11.1±1126.9وكانت النتائج () p≤0.05( وجود فروق معنویة 

1112.3±63.7  (pg/ml  هرمون االستروجین  تركیزعلى التوالي في
) ونعتقد ان سبب ذلك یعود 23وقد جاء هذا مطابقا لما اشار الیة (

الى وجود دور كبیر لهرمون االستروجین اثناء الحمل كما هو بالنسبة 
للوالدات دول تفوق معنوي رون كما یبین نفس الجیستیلهرمون البروج

  خرة بالمقارنة مع الطبیعیة وكانت النتائجالمتأ
)120.7±45.4*102±31.8,  (ng/ml  تركیزعلى التوالي في 

كون ان ارتفاع  رون ونعتقد ان سبب ذلك یعود الىیستیهرمون البروج
خر الوالدة لكون ان وتأرون سبب بقاء الحمل یستیالبروج
خر الوالدة الحمل وان سبب تأرون من اهم وظائفه هو ادامة یستیالبروج

خیرة من الحمل رون خالل الفترة األیستیالبروج تركیزهو عدم انخفاض 
كانت علیة  ) اما هرمون البروالكتین فقد كانت النتائج عكس ما24(

وقت الوالدة الطبیعة في الشهر رون فقد تفیستیهرمون البروج تركیزفي 
  الحمل بالمقارنة مع الوالدات المتأخرة معنویًا وكانت النتائجخیر من األ
على التوالي في  ng/ml)  *90.8±397.8 و 366.5±107.4(

ارتفاع  البروالكتین ونعتقد ان هذه هي نتیجة طبیعیة لكون ان تركیز
 تركیزخیر من الحمل یعمل على خفض البروالكتین في الشهر األ

حداث الوالدة ولو كان البروالكتین الحامل إلم األتهیئة و رون یستیالبروج
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ن ایضًا نفس الجدول تفوقًا ) ویبی25منخفضًا لحدث تأخر في الوالدة (
 تركیزفي خرة بیعیة بالمقارنة مع الوالدة المتأللوالدات الطمعنوي 

)  *6.8±43.6و  7.4±40.2(  وكانت النتائج یزولهرمون الكورت
ng/ml  على التوالي ونعتقد ان سبب ذلك یعود الى كون ان قرب

بسبب تهیئتها للوالدة  ةطبیعیة ادى الى حدوث أجهاد للمرأالوالدة ال
بالمقابل الوالدات ل زو یكورتهرمون ال تركیزجهاد سبب في رفع واإل

جهاد وانعكس ذلك اإلمستوى المتأخرة أدى تأخر الوالدة الى خفض 
من نفس الجدول  ) ونالحظ ایضا14( لزو یكورت تركیزعلى انخفاض 

 تركیزخرة في بیعیة بالمقارنة مع الوالدة المتأتفوق معنوي للوالدات الط
 mmoI/L) *0.6±3.0و  0.3±1.9ایون الكالسیوم وكانت النتائج (

الكالسیوم له دور مهم في أحداث  على التوالي ونعتقد ان سبب ذلك ان
الوالدة وذلك لحاجة عضالت الرحم أثناء فترة التقلص للمساعدة في 

عالي من الكالسیوم بالمقابل ان انخفاض  تركیزدفع الجنین تحتاج الى 
خرة ادى الى حدوث انخفاض كفاءة لدى الوالدات المتأ الكالسیوم تركیز

وهذا هو السبب  (26)ن عضالت الرحم في قابلیتها على دفع الجنی
حد اهم االسباب الرئیسیة التي ادت الى تأخر الوالدة في ألالرئیسي 

حین اعطى المغنیسیوم نتائج مخالفة للكالسیوم حیث تفوقت الوالدة 
بیعیة بالمقارنة مع المغنیسیوم معنویًا للوالدات الط تركیزالمتأخرة في 
)  0.1±0.7 و *0.2±1.2( خرة وكانت النتائج الوالدة المتأ

mmoI/L  على التوالي ونعتقد ان سبب ذلك هو ان المغنیسیوم یعمل
عكس الكالسیوم ان ارتفاع تركیزة یؤدي الى منع عملیة تقلص 
العضالت كما وان ارتفاعة ایضا بالمقارنة مع الوالدة الطبیعیة ادى الى 
حدوث خمول في عضالت الرحم وفقدت هذه العضالت قدرتها على 

مساعدة في دفع الجنین وحدوث الوالدة كما ونعتقد ایضًا ان التقلص وال
خرة لدى الوالدات المتأ انخفاض الكالسیوم وارتفاع تركیز المغنیسیوم

  ادى الى تأخر حدوث الوالدة .
لعدد  ) یبین تأثیر جنس الجنین في الوالدة الطبیعیة والمتأخرة2جدول (

  من المتغیرات الهرمونیة والكیموحیویة
  

 العوامل
 الوالدات الطبیعیة الوالدة المتأخرة

 ذكر
29 

 انثى
21 

 ذكر
18 

 انثى
22 

Estradiol 
pg/ml 

ª 
1098.7±80.8 

ª 
1131.2±12.5 

ª 
1124.2±11.9 

ª 
1128.8±10.2 

Progesterone 
ng/ml ª 126.1±44.2 ᵇ 113.3±47.1 ª 101.2±34.0 ᶜ 102.6±30.9 

Prolactin 
ng/ml ᵇ 366.1±98.8 ᵇ 

367.1±120.8 
ᵇ 

392.9±105.0 ª 401.4±81.0 

Cortisol 
ng/ml ᵇ 40.2±82 ᵇ 40.2±6.3 ᵇ 40.5±5.0 ª 45.9±7.2 

Ca 
mmoI/L ᶜ 1.9±0.3 ᶜ 1.9±0.4 ᵇ 2.8±0.7 ª 3.0±0.6 

Mg 
mmoI/L ª 1.21±0.14 ª 1.19±0.18 ᵇ 0.66±0.17 ᵇ 0.66±0.1 

  والمتأخرةتعني وجود فروق معنویة بین الوالدة الطبیعیة *
 تركیزفي  )p≤0.05( ة) عدم وجود فروق معنوی2یتبین من الجدول (

 ªو  ª 1098.7±80.8( هرمون االستروجین وكانت النتائج

1131.2±12.5  ،ª 1124.2±11.9  وª 1128.8±10.2 (pg/ml 
بالمقارنة مع تفوق الوالدات المتأخرة  ةخر الطبیعیة والمتأ ةبین الوالد

 ªرون وكانت النتائج (یستیهرمون البروج تركیزالوالدات الطبیعیة في 

 ᶜ و ᵇ 113.3±47.1  ،ª 101.2±34.0و  126.1±44.2

102.6±30.9 (ng/ml  تركیزعلى التوالي ونعقتد ان ارتفاع 
رون في الوالدة المتأخرة هو الذي ادى الى تأخر الوالدة كون یستیالبروج

) كما ویبین ایضا ان 24رون مسؤول عن ادامة الحمل (یستیالبروج ان
نثوي في الوالدات بالمقارنة مع الحمل األ الحمل الذكري قد تفوق معنویا

المتأخرة ونظرًا لعدم وجود دراسات مشابها لذا نعتقد ان سبب ذلك 
نثوي في تأخر ل الذكري اكثر تأثیر من الحمل األیعزى الى ان الحم
لدى النساء الحوامل  رونیستیبروجهرمون ال تركیز الوالدة بسبب ارتفاع

حظ اي بذكور بالمقارنة مع الالتي كان حملهن اناث في حین لم نال
نثوي والحمل الذكري في الوالدات الطبیعیة فروق معنویة بین الحمل األ

هذا الهرمون  تركیزواما البروالكتین فقد حدث العكس حیث ارتفع 
قارنة نثوي للوالدات الطبیعیة بالموالحمل األنویًا في الحمل الذكري مع

 نثوي للوالدات المتأخرة وكانت النتائج مع الحمل الذكري والحمل األ
)366.1±98.8ᵇ وᵇ367.1±120.8 ،ᵇ392.9±105.0  و

ª401.4±81.0 (ng/mlویعتقد ان سبب ذلك هو ان  على التوالي
كان سبب مهم في تسریع حدوث الوالدة  البروالكتین تركیزارتفاع 

هرمون  الطبیعیة بینما انخفاض مستواه ادى الى تأثیر سلبي على
الندینات اذ ان البروستوكو ساهم في تسریع الوالدة ی االوكسیتوسین الذي
وتنخفض البروالكتین  تركیزخیرة تتحفز بارتفاع هذه الهرمونات األ

یتبین  لزو یلكورتما هرمون ا) أ15البروالكتین ( تركیزعندما ینخفض 
 هذا الهرمون معنویًا وكانت النتائج  تركیزمن نفس الجدول ارتفاع 

 ª45.9±7.2  (ng/mlو ᵇ40.2±6.3  ،ᵇ40.5±5.0و  40.2±8.2(
نثوي للوالدات الطبیعیة بالمقارنة مع الحمل على التوالي في الحمل األ

خرة أت المتاللوالدنثوي والذكري كري للوالدات الطبیعیة والحمل األالذ
 نثوي فيذا المجال لذا نعتقد ان الحمل األونظرًا لقلت الدراسات في ه

) أما 14م من الحمل الذكري (الوالدة الطبیعیة هو اكثر اجهاد على األ
 الكالسیوم في الوالدة تركیزتركیز ایون الكالسیوم من نفس الجدول ان 

ة مع الذكور كما وتفوق ناث بالمقارنالطبیعیة قد تفوق معنویًا في األ
الحمل الذكري والحمل االنثوي للوالدات الطبیعیة بالمقارنة مع الحمل 

 و ᶜ1.9±0.3( الذكري واالنثوي للوالدات المتأخرة وكانت النتائج 
ᶜ1.9±0.4  ،ᵇ2.8±0.7  وª3.0±0.6 (mmoI/L  ویعتقد ان سبب

الكالسیوم والذي ساعد  تركیزذلك هو ان الوالدات الطبیعیة ارتفع فیها 
على أحداث تقلصات الخالیا العضلیة لبطانة الرحم للمساعدة في دفع 

لى إالكالسیوم ادى  تركیزجنین بینما في الوالدة المتأخرة انخفاض 
لصات الرحمیة مما نجم عنة حدوث حدوث ضعف في حدوث التق

) أما المغنیسیوم أظهرت نتائجه عكس نتائج 26خر الوالدة (أت
السیوم فقد تفوق الحمل الذكري والحمل االنثوي للوالدة المتأخرة في الك

بالمقارنة مع الحمل االنثوي والحمل الذكري  المغنسیوم معنویاُ  تركیز
،  ª1.19±0.18و  ª1.21±0.14(  الطبیعیة وكانت النتائجفي الوالدة 
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ᵇ0.66±0.17  وᵇ0.66±0.1  (mmoI/L  تركیزونعتقد ان ارتفاع 
الكالسیوم بالنتیجة عدم  تركیزهو الذي ادى الى انخفاض  المغنیسیوم

ونعتقد  قدرة عضالت جدران الرحم للتقلص والمساعد في دفع الجنین
سیوم سبب في یالكالسیوم وارتفاع المغن تركیزان انخفاض  ایضا

االوكسي توسین هرمون معجل الوالدة والذي انخفض  تركیزانخفاض 
البروالكتین في  تركیزرون وانخفاض یستیالبروج تركیزبسبب ارتفاع 

  ).15الوالدة المتأخرة بالمقارنة مع الوالدة الطبیعیة (
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A stady the level of some hormones and electrolytes of postterm (the tenth 
month) in Tikrit City and the Surrounding area 
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3 Gynecologies, College of Medical, University of Tikrit, Tikrit, Iraq 
Abstract 
This study has been made in Tikrit Educational Hospital and it was applied on fifty women who sufferec from 
post-term delivery In the tenth month and forty healthy women who had normal delivery in the ninth month and 
the range of their ages were 15-45. the measuring each of the following hormones Estrogen, progesterone, 
prolactin and cortisol as well as calcium and magnesium ions and the following results have been found: 
There was a significant increase (p≤ 0.05) in the level of estrogen, prolactin and cortisol hormones and the level 
of calcium ion in normal delivery in comparison with post-term delivery, there was also a significant increase in 
the level of progesterone hormone and magnesium ion in post-term delivery in comparison with normal delivery. 
The study has also shown the effect of the fetus gender on the level of hormones in normal and post-term 
delivery, it has been found that there are no significant differences in the level of estrogen, prolactin and cortisol 
hormones and the level of calcium and magnesium ions in the post-term delivery, it has been found that in the 
case of progesterone hormone there was a significant difference in feminine pregnancy in comparison with post-
term masculine pregnancy. 
It has been discovered that in normal delivery there was no significant difference in the level of progesterone 
hormone and magnesium between masculine pregnancy and feminine pregnancy and it was also noted that there 
was a significant difference in the level of prolactin and cortisol hormones and the level of calcium ion in the 
feminine pregnancy in comparison with masculine pregnancy but there was a significant difference in the level 
of progesterone in masculine pregnancy in comparison with feminine pregnancy. 
According to this study we can conclude that the post-term delivery is due to the increase of progesterone 
hormone and magnesium ion and the decrease of estrogen, prolactin and cortisol hormones and the level of 
calcium ion. 
 


