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Pharmacology Ⅲ           ص. عصام كف الغزال 

 الهرمونات القشرية الكظرية
 تُفرز قشر الكظر ثالثة أنواع من اهلرموانت :

 Glucocorticoids. القشرانيات السكرية  (1
  Mineralocorticoid's. القشرانيات املعدنية (2
 .Sex hormonesهرموانت جنسية  (3

التحكم إبفراز هرموانت كيف يتم 
 قشر الكظر ؟

ُُُُُُُِر  الُُُُُُُو  ُُُُُُُا    Hypothalamusيُُُُُُُو
 CRFالعامل احملرر للموجهة القشُُُُُُُُُُُُُُرية 

الُُُحيث  ُُُسم القسُُُُُُُُُُُُُُ  ا مُُُام  م  ال ُُُد  
ه لقشُُُُُُُُُُُُُر  النخامية على إفرا  اهلرمون املوجم 

الحيث  س بدوره قشر  ACTHالكظر 
ُُُُُُ و   ُُُُُُي ُُُُُُكُُُُُُور  ُُُُُُكُُُُُُظُُُُُُر عُُُُُُلُُُُُُى إفُُُُُُرا  ال ال

Cortisol. 
ويعمُُل الكور ي و  م  ل   يليُُة ار ُُا   

على  Negative  feedbackسُُل  
ُُُُُُو ُُُُُُُا   CRFإنُُُُُُقُُُُُُُا  إفُُُُُُرا   مُُُُُُ  ال

ُُُُُ  ملن   ACTHو م  النخُُُُُامُُُُُة  و ل
  ايد  اإلفرا .
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 تنظيم الصنف
 ابإل ار البنيوث الرئيس  هلحيه السلسلة م  املركبات: Steroidير بط مصطلح الستريوئيد 

 

 
 

و دعى سُُُُُتريوئيدات قشُُُُُرية كظرية  adrenal cortex ونتج املركبات السُُُُُتريوئيدية بوسُُُُُا ة قشُُُُُر الكظر 
adrenal corticosteroids : و وقسُُ  إجم وموعتر رئيسُُيتر اعتماداى على اسُُتق سا النسُُ  للنشُُا .

)قشُُُُُُُُُُُُُُرا  معُُد   electrolytes( موقُُابُُل  نظي  الكهُُار  Glucocorticoid)قشُُُُُُُُُُُُُُرا  سُُُُُُُُُُُُُُكرث 
Mineralocorticoid ولكل مركب أتثري على كل م  االسُُُُُُُُُتق ا و وا ن الكهار   ولك  عاد ى ما .)

 يكون أحد التأثريي  أكثر فعالية م  اآللر. و ستجيب كل للية يف اجلس   قريباى هلحيه املركبات.
 القشراين السكري

Glucocorticoid 
 اين املعدينالِقشر  الفاعلية متساوية

Mineralocorticoid 
  ديُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُامُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا ون

Dexamethasone 
 Cortisolكور ي و  

هُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُُُُُدروكُُُُُُُُُُُُُُُُُو ُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُُُُُ ون 
Hydrocortisone 

فُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُودروكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُور ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ون 
Fludrocortisone 

  Prednisone بريدني ون
ُُُُُُُدنُُُُيُُُُ ون  ُُُُُُُل بُُُُري  Methylمُُُُيُُُُثُُُُي

prednisone 
  

   Betamethasoneبيتا ميتا ون 
   Prednisoloneبريدني ولون 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرايمسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُولُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُون   
Triamcinolone 

  

 ألدوستيرون

 (قشراني سكرينواةة )
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 طبقات قشر الكظر واهلرموانت اليت تنتجها

 .يوعد اهليدروكو ي ون )الكور ي و ( القشرا  السكرث الرئيس  الحيث يت  إنتاجه يف غد  الكظر 
 .ا لدوستريون هو اهلرمون القشرا  املعد  الحيث يت  إنتاجه يف غد  الكظر 
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ُُُُُُُة    ACTH)اهلُُُُُرمُُُُُون املُُُُُوجُُُُُُُه لُُُُُقشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر الُُُُُكُُُُُظُُُُُر  Pituitaryيضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُُُُُط هُُُُُرمُُُُُون الُُُُُنُُُُُخُُُُُُُامُُُُُي
Adrenocorticotropic hormone إفرا  الطبقتر الدالليتر على النحو رئيسُُُُُُُُُُُُ . ويوضُُُُُُُُُُُُب ط )

 أجنيو نسر. -إنتاج القشرانيات املعدنية جبملة الرينر
 اآللية الرئيسية :

سُُُُُُتهدفة  وبعد اخل اي يف ا نسُُُُُُجة امل ر بط مجي  السُُُُُُتريوئيدات )اا فيها اجلنسُُُُُُية( م  املسُُُُُُتقب ت دالل 
النوا  )حبك   اهلرمون( إجم دالل –الدلو  إجم اخللية واالر با  م  املسُُُُُُُُُُتقبلة يونق ل مركبتمعقد )املسُُُُُُُُُُتقبلة 

لواصُُُُُُُُُه الكيميائية والِي ايئية وام له ابلدسُُُُُُُُُ ( حيس ينثر كعامل نسُُُُُُُُُت للجينات النوعية إلنتاج برو ينات 
 طلوبة.معينة  ندث الوظيِة امل

رض على إنتُُُاج برو ر ع ج  هو  Dexamethasoneفمث ى يف حُُُالُُُة الُُُديكسُُُُُُُُُُُُُُُُُاميتُُُا ون  :  و
 الُُُُُحيث ينثر كمضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاد التهُُُُُاا م  ل    ثبيطُُُُُه للِوسُُُُُُُُُُُُُُِوفوليبُُُُُا   Lipocorotineالليبوكور ر 

A2(PLA2  املسُُُُُنو  ع  فوم  فوسُُُُُِولبيدات ا غشُُُُُية اخللوية إجم ال ا رالُُُُُيدوني  الحيث يسُُُُُل )
 رئيسير مها :  ريقر
  ُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ  Lipoxygenase-5)ليبوكسُُُيجينا ) -5 ريق الُ  Leukotriene'sالحيث يوشُُُكل الُ

(LTs)  . 
 (  ريق السيكلوأوكسيجينا COX ُالحيث يوشكل ال )Prostaglandins (PGs). 
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 آلية أتثري الكورتيكوستريوئيدات يف اخلالاي اهلدف
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  Glucocorticoidsالقشرانيات السكرية 
 وع   القشرانيات السكرية استق ا الربو ينات واستحداث السكر Gluconeogenesis. 
  ونبه القشرانيات السكرية  كوي  ال لوكو  
و وسبب  ِكي  الربو ينات إجم اوض أمينية 
 :ابإلجنلي ية(  اسُُُُُُُتحداث ال لوكوGluconeogenesis هو مسُُُُُُُار االسُُُُُُُتق ا  الحيث يندث إجم )

اسُُُُُُُُُُُُتحداث وإنتاج  ال لوكو  م  بعل ركائ  الكربون غري الكربوهيدرات.وهحيه الركائ  أت  م   كسُُُُُُُُُُُُري 
م   كسُُُُُُُُُُُُُري الدهون )مثل الدهون الث ثية(  مثل اجللسُُُُُُُُُُُُُري    وم  اخلطوات ا لر  يف أو الربو ينات 

 ت وال كتات.عملية التمثيل ال حيائ  فإهنا  شمل البريوفا
اسُُتحداث ال لوكو  ه  واحد  م  العديد م  اآلليات الرئيسُُية الت يسُُتخدمها البشُُر والعديد م  ا يواانت  

 لتنظي   مستوايت السكر يف الدم  و نب املستو  املنخِل أث )نقص السكر يف الدم(. 
إجم ع ج  ال لوكو   أيضافدث بشكل  أساس  يف الكبد  وبدرجة أقل  يف قشر  الكلى. يهدف استحداث 

النو  الثا  م  دا  السُُُكرث  مث ى ا دوية املضُُُاد  للسُُُكرث  و امليتِورمر الحيث  ن   كوي  سُُُكر اجللوكو  
 و ِ  امتصاصه م  اخل اي. 
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-propionylم  املعروف أن ا ااض الدهنية  ات السُُُُُلسُُُُُلة الِردية  ك  أن  تأكسُُُُُد لتنتج  مركب  
CoA ُالحيث ينتج فيما بعد مركب ا ل  succinyl-CoA والحيث  ك  فويله إجم البريوفات لتدلل يف  

  كوي  اجللوكو .
 :مسار استحداث ال لوكو 

استحداث ال لوكو  هو مسار يتكون م  سلسلة م  أحد عشر  ِاع ى حمِ  االن مي. يبدأ املسار إما يف الكبد 
سُُُُُُُُُُُُُُيتوب  م هلحيه اخل اي  وهحيا يعتمد على الركي   املسُُُُُُُُُُُُُُتخدمة. العديد م  أو الكلية  يف امليتوكوندراي أو ال

 التِاع ت ه  عكس اخلطوات املوجود  يف فلل السكر)فلل اجللوكو (.
بواسُُُُُطة  oxaloacetateيبدأ اسُُُُُتحداث ال لوكو  يف امليتوكوندراي م   شُُُُُكيل مركب ا وكسُُُُُالوأسُُُُُيتي  

 م  البريوفات.  carboxylationعملية إضافة وموعة الكربوكسيل 
حيس يت  التحك  يف  نظي   كوي   اجللوكو  ع   ريق اجللوكاجون )يت  افرا ه عند اخنِاض مسُُُُتو  اجللوكو  

 يس ان االنسولر يقاوم اجللوكاجون ع   ريق  ثبيط استحداث اجللوكو .حيف الدم(.
 وثبط القشُُُُُُُُُرانيات السُُُُُُُُُكرية االلتهاا Inflammation   واالسُُُُُُُُُتجاابت املناعية. وهحيا هو أسُُُُُُُُُا

اسُُُُتعماهلا الع ج  وسُُُُبب  ايد  حسُُُُاسُُُُية املرضُُُُى اخلاضُُُُعر للمعاجلة ابلقشُُُُرانيات السُُُُكرية للعدو  
Infection .حيس أهنا  وثبط  شكل ا ضداد 

ةاالسُُُُتعما  ا كثر أمهية للقشُُُُرانيات السُُُُكرية هو إنقا  االلتهاا أو كب  االسُُُُتجابة املناعية وا رجي 
ص ر كل املراحل يف العملية االلتهابية.  حيس فو

 سُُاعة  28سُُاعة و 84 سُُري  نضُُج الرئة حيس يعطى البيكلوميتا ون حقنا عضُُليا عند املرأ  ا امل قبل
 وحديثا يستخدم مركب البيتاميتا ون. م  الوالد 

صُُابر عند امل Replacement therapy وسُُتعمل القشُُرانيات السُُكرية يف املعاجلة ابإلعاضُُة 
و
رضُُى امل

 خبلل وظيِ  يف ال دد الكظرية.
)املعاجلة ابإلعاضُُُُُة  عي  عويل اهلرموانت م  لارج اجلسُُُُُ   وه  موسُُُُُتخدمة أيضُُُُُاى م  ال دد  مالحظة :
 ا لر (. 

املعاجلة ابلقشُُُرانيات السُُُكرية يف كل أجه   العضُُُوية. ويُوع د  Complicationsولك   ظهر موضُُُاعِات 
)مث ى  يف حالة الربو( مأموانى على مو عام  ولاصُُةى عندما  وسُُتخدم إنشُُاقاى يف الربو  االسُُتعما  قصُُري ا مد

 حيس يكون أتثريها موضعياى وفتاج ياثرها اجلانبية إجم فرت   ويلة للظهور.
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 م  أه  املركبات الكور ي ونية االستنشاقية املستخدمة يف الربو امل م :
 ( بوديسوانيد( Budesonide. 
 كلوميتا ون) يالب( beclometasone 
 ( الرتايمسينولون( triamcinolone  
 ( فلو يكا ونFluticasone) 

ضاعِات اخلطر  الكامنة ل ستعما   ويل ا مد ه :
و
 امل

   ختلخل العظOsteoporosis  وطوم  للقشُُُُُرانيات السُُُُُكرية ه
. فالنتيجة النهائية ل سُُُُُتعما  امل

  ممُُُا يندث إجم  نُُُة جُُُحيعيُُُة Fatإعُُُاد   و ي  الُُُده  نقص التكلمس. ويف املعُُُاجلُُُة  ويلُُُة ا مُُُد  
Truncal obesity  وأوجه قمرية بدريةMoon fancies  وحدبة اجلامو  Buffalo 

hump ر(. )بسبب  راك  الشحوم أعلى منطقة الظه 
 .وسبب التأثريات على مستو  استق ا الربو ر التحام متألر للجرح  

إن  رقق العظُُام غري عكو  بشُُُُُُُُُُُُُُكُُل عُُام ولك   ك  فقط من   ُُدهور ا ُُالُُة  أمُُا عنُُد  (:1مالحظةةة   
 ا  ِا  قد  كون هناك فرصة للشِا . 

لع ج بعل ا مراض اجللدية   Glucocorticoids وسُُُُُُُُُتخدم القشُُُُُُُُُرانيات السُُُُُُُُُكرية  (:2مالحظة   
ضُُُُُل أن يونتقى ا ضُُُُُعم منها )يف معظ  ا االت( مثل اهليدروكو ي ون  . وجيب  Hydrocortisoneويِو

أن يوطبق على مكان اإلصُُُُُابة فقط وال يوده  على مسُُُُُاحات واسُُُُُعة م  اجللد لتقليل االمتصُُُُُا  ما أمك  
 ام املوضُُُُع . وجيب االنتباه إجم أن امتصُُُُا  املراه حيس أنه عاد ى ال يكون هناك ياثر جانبية عند االسُُُُتخد

شُُُتقات الكور يكوسُُُتريوئيدية 
و
م  املهبل وجلد ا  ِا  يكون بشُُُكل أكرب وقد يوسُُُبب أتثريات جانبية. إن امل

 الِلورية قوية جداى على عكس اهليدروكو ي ون الحيث يكون مناسباى للجلد.
 مة يف التهاابت اجللدم  أه  املركبات اجللدية الكور ي ونية املستخد

 املوميتا ون :يف حاالت ا ك  ا 
 البيتا ون ديربوبيوانت 
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 Cushing's diseaseداء كوشينغ 
 . glucocorticoids فصل  ايد  يف إفرا  قشر الكظر مما يندث إجم مستوايت مِر ة م  الُ

 
 Addison's disease داء أديسون

بسُُُُُُبب  Corticosteroidsعكس املرض السُُُُُُابق حيس  صُُُُُُل نقص يف إفرا  الكور يكوسُُُُُُتريوئيدات 
مناع   ا  أو دا  السُُُُل  إ   صُُُُل خترا يف قشُُُُر الكظر. وم  مشُُُُاكله نقص حج  الدم )بسُُُُبب نقص 

 إفرا  القشرانيات املعدنية(  كما يوصبح اجللد عورضة لإلنتان.
 (:3مالحظة   

على  ايد  غلوكو  الدم )لكنه يو يد  كون ال ليكوجر يف الكبد( حىت أنه يف  Cortisolيعمل الكور ي و  
بعل ا االت كما يف دا  كولُين  )مت  مة كولُين ( عند  ايد  الكو ي و  قد  صُل دا  سُكرث يوسُمى دا  

 سكرث قشر كظرث الحيث  دث وفق اآللية التالية :
الحيث ي يد غلوكو  الدم  فريد اجلسُُُُُ  على  ل  ب ايد  إفرا   Glucagonي يد الكور ي و  عمل ال لوكاغون 

يف ج ر الن رهانس مث  دث    و سُُُُُُُُتمر هحيه ا الة مما يندث إجم إضُُُُُُُُعاف ل اي Insulinا نسُُُُُُُُولر 
 خترا ج ئ  هلا ا مر الحيث يوسبب دا  سكرث قشر كظرث.

  Mineralocorticoid'sالقشرانيات املعدنية 
 الق شرانيات املعدنية يف  وا ن املا  وامللح. وْكتُ ن م 

 و يد القشُُُُرانيات املعدنية معدع  إعاد  امتصُُُُا  الصُُُُوديوم  والبيكربوانت  واملا  وإفرا  البوعسُُُُيوم. و وسُُُُاعد 
 هحيه ا فعا  يف احملافظة على الرتاكي  الطبيعية للصوديوم والبوعسيوم يف املصل.
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 : الستريوئيدات القشرية ُمثبطات تصنيع
 وستعمل هحيه اجملموعة م  ا دوية سريرايى ملعاجلة فر  إنتاج القشرانيات السكرية الت  ظهر يف بعل ا مراض 

   سر ان الكظر ...(.Cushing's disease)دا  كولين  
  امليتريابونMethyrapone  و األمينوغلوتيثيميدAminoglutethimide ثبط  : 
تريو  حيس يوثبط امليتريابون وا مينوغلو يثيميد فوم  الكوليسُُُُُُُُُُُُُُ السُُُُُُُُُُُُُُتريوئيدات القشُُُُُُُُُُُُُُرية صُُُُُُُُُُُُُُني  

Cholesterol  إجم الربجنينولونPregnenolon   سُُُُُُما
و
بيتا  -11بوسُُُُُُا ة أحد ا ن  ات امل

 )اخلطو  احملدد  يف ختليق الستريوئيد(. Beta hydroxylase-11هيدروكسي   
  الكيتوكوانزولKetoconazole :  )العامل املضاد للِطرايت  مستخدم جها ايى( 
 السبرينوالكتون :Spironolactone )الضادم لأللدوستريون على مستقب  ه(   
 : معاكس للسرتوئيات القشرية السكرية والربوجسرتون على مستو  املستقب ت امليفيربيستون 


