


Adrenal Gland



Outlines 

 هر الیه هایالیه های مختلؾ قشر ؼده فوق کلیه و هورمون

  چربی،    )تاثیر گلوکوکورتیکوئیدها بر متابولیسم عناصر سه گانه

و دستگاه های مختلؾ بدن( پروتئین و کربوهیدرات

  زهیپوفی/هیپوتاالموسمحور ترشح گلوکوکورتیکوئیدها توسط تنظیم

 اثرات مینرالوکورتیکوئیدی آلدوسترون بر کلیه ها و گردش خون

 تنظیم ترشح آلدوسترون

 های قشر ؼده فوق کلیههای مرتبط با اختالالت ترشح هومونبیماری



4g



آلدوسترون

کورتیزول و 
آندروژن

80%

از نظر عملی با سیستم سمپاتیک 
مرتبط است



cholesterol

سنتز هورمون های قشر آدرنال

مشتق از کلسترول





(طبیعی و صىاعی)مهمتریه هىرمىن های قشر آدروال 



انتقال هىرمىن های آدرنال در خىن

Normal levels
 Aldosterone in blood is about 6 ng/dL

 Cortisol in blood averages 12 µg/dL     

Bound to Plasma Proteins

 Cortisol-binding globulin or transcortin

 Albumin

 Binding of cortisol ~90 to 95 %

 Binding of aldosterone ~ 60%

 Cortisol half life = 60 – 90 min

 Aldosterone half life = 20 min

Biologic effects is due to Free Hormone



Mineralocorticoids

Aldosterone



اثرات کلیوی آلدوسترون

 در توبول های دیستال، توبول ها و مجاری جمع کننده

 و افزایش   پتاسیم/تحریک ساخت و فعالیت پمپ سدیم

کانال های سدیمی 

 افزایش بازجذب سدیم و ترشح هیدروژن و پتاسیم

  



زیادی آلدوسترون

افزایش بازجذب سدیم و آب

افزایش حجم مایع خارج سلولی

احتباس گذرای سدیم

افزایش فشار شریانی

افزایش دفع کلیوی سدیم و آب 

(ناتریورز فشاری و دیورز فشاری) 

گریز از آلدوسترونیبازگشت فشار و حجم خون و به حدود طبیعی



:ترشح بیش از حد آلدوسترون

عدم تؽییرمحسوس ؼلظت سدیم خون< ------به علت پدیده گریز از آلدوسترون

 هایپوکالمی< ------به دلیل دفع بیش از حد پتاسیم از کلیه ها

 آلکالوز< ------به دلیل ترشح بیش از حد یون های هیدروژن از کلیه ها   



کمبود مینرالوکورتیکوئیدها
:منجر به

دفع شدید کلیوی کلرور سدیم و هایپرکالمی

شوک< ---کاهش برون ده قلبی< ---کاهش حجم خون و مایعات خارج سلولی

مرگ فرد ظرؾ سه روز تا دو هفته

نمک درمانی شدید و تزریق مینرالوکورتیکوئیدها :درمان

قسمت زندگی بخش حاد آدرنال



:اثر آلدوسترون بر

 

ؼدد عرق

ؼدد بزاقی

سلول های اپیتلیال روده

بازجذب سدیم و کلر و ترشح پتاسیم



تنظیم ترشح آلدوسترون

: به ترتیب اهمیت

افزایش پتاسیم خون

  افزایشAgII

 کاهش سدیم

ACTH 



،تمایل زیاد کورتیزول برای اتصال به رسپتورهای آلدوسترون

 بتا هیدروکسی استروئید -11اما درسلول های اپیتلیال کلیه آنزیم

تبدیل کورتیزول به کورتیزون< ----(2نوع)دهیدروژناز 

باال رفتن کورتیزول بدن موجب بروز <  ------نقص ژنتیکی این آنزیم

عالئمی مانند بیمارانی که ترشح زیاد آلدوسترون دارند



Glucocorticoids

Cortisol



اثرات کورتیزول 

 (پروتئین، لیپید، کربوهیدرات) بر متابولیسم عناصر سه گانه

بر سیستم های مختلؾ بدن



اثرات کورتیزول بر متابولیسم کربوهیدرات ها
Gluconeogenesis

Glucose Utilization by Cells 

Adrenal Diabetes        Blood Glucose  



اثرات کورتیزول بر متابولیسم پروتئنی ها
  به استثنای )کاهش آنابولیسم وافزایش کاتابولیسم پروتئین ها

ورود به کبد< ---ورود اسیدهای آمینه به خون<----( کبد

  کاهش انتقال اسیدهای آمینه )افزایش اسیدهای آمینه در خون
به سلول های ؼیرکبدی، و افزایش این انتقال به درون سلول 

صرؾ گلوکونئوژنز و تولید پروتئین های < -------(های کبدی
پالسما

 افزایش پرتئین های پالسما و کبد



اثر کورتیزول بر متابولیسم چربی ها
 کتوز< ----افزایش مصرؾ چربی برای انرژی

کاهش انتقال گلوکز به درون سلول های بافت چربی---   >

(TGضروری برای ساخت )کاهش سنتز گلیسرول از گلوکز 

  افزایش < ---لیپولیز و فراخوانی اسیدهای چرب آزاد

ؼلظت پالسمایی اسیدهای چرب 

   (به دلیل تحریک ؼذا خوردن) چاقی



اهمیت کورتیزول در مقاومت نسبت به استرس

 Trauma of almost any type 

 Infection 

 Intense heat or cold 

 Injection of norepinephrine and other 
sympathomimetic drugs 

 Surgery 

 Restraining an animal so that it cannot move 



اثرات ضد التهابی دوزهای باالی کىرتیسول

 التهاب< --------آسیب بافت بر اثر ضربه یا عفونت

در بعضی شرایط، التهاب حتی بیشتر از خود بیماری موجب آسیب می شود

پنج مرحله عمده التهاب

هیستامین، ) آزاد شدن مواد شیمیایی از سلول های بافت آسیب دیده  -1

که روند التهاب را فعال می کنند...( پروستاگالندینها و

(روند سرخ شدن)افزایش جریان خون ناحیه ملتهب  -2

(ایجاد ادم)نشت مقدار زیادی پالسما به خارج از مویرگ  -3

هجوم گلبول های سفید به داخل ناحیه آسیب دیده -4

رشد بافت فیبری که ؼالبا به روند التیام کمک می کند -5



اثرات ضد التهابی دوزهای باالی کورتیزول
1- بلوکه کردن مراحل اولیه روند التهاب حتی قبل از اینکه التهاب شروع شود

(مهار آزاد شدن آنزیم های پروتئولیتیک درون لیزوزومها)ؼشای لیزوزوم ها  تثبیت

  (یک اثر ثانویه کاهش آزاد شدن آنزیم های لیزوزومی)مویرگها  نفوذپذیریکاهش

 کاهش مهاجرت گلبول های < -----پروستاگالندین ها و لکوترین ها  تشکیلکاهش

سفید به داخل ناحیه ملتهب

لنفوسیت ها تولیدسیستم ایمنی با کاهش  سرکوب

 از گلبول های سفید که محرک اصلی  1-مهار آزاد شدن اینترلوکین)  تبکاهش

(سیستم کنترل دمای هیپوتاالموسی است

2- از بین رفتن سریع التهاب و افزایش سرعت التیام

بلوکه کردن قسمت اعظم عواملی که موجب التهاب می شود

فراخوانی اسیدهای آمینه و استفاده برای ترمیم بافت آسیب دیده

 گلوکونئوژنز، گلوکز اضافی در اختیار سیستم های متابولیک حیاتی قرار می دهد



اثر کورتیزول بر سلول های خون
کاهش ائوزینوفیل ها و لنفوسیت ها

افزایش تعداد گلبول های قرمز





تنظیم ترشح کورتیزول



 پیش سازACTH در هیپوفیز، پرهپروهورمونی به نام:

هورمون محرک  + ACTH<------ (POMC)پرواپیومالنوکورتین  

چند هورمون دیگر+ مالنوسیت 

در فاصله درم و )تحریک مالنوسیت ها < ---هورمون محرک مالنوسیت

به تشکیل رنگدانه سیاه مالنین( اپی درم پوست



 استرس ترشح کورتیزول را زیاد می کند و کورتیزول
مقاومت بدن در برابر استرس را می افزاید



Adrenal Androgens

 Dehydroepiandrosterone

 Adrenogenital Syndrome 

 در دوران کودکی کمک به تکامل اولیه اندام جنسی مردانه

و رشد موهای زائد در خانم ها پس از بلوغ





(بیماری آدیسون) کم کاری قشر فوق کلیه     

 80 و تخریب قشر آدرنال درصد ناشی از خود ایمنی

 کاهش ترشح < ----یا اختالل هیپوفیز قدامیACTH---- > آتروفی قشر
آدرنال 



(بیماری آدیسون) کم کاری قشر فوق کلیه 
:اختاللت این بیماری شامل

کمبود مینرالوکورتیکوئیدها -1
(هیپوناترمی،هایپرکالمی و اسیدوز)---- >شوک و مرگ

کمبود گلوکوکورتیکوئیدها -2

کاهش ؼلظت طبیعی گلوکز در فواصل بین وعده  های <-----عدم گلوکونئوژنز
ؼذایی

 ضعؾ عضالنی< -------(از چربی و پروتئین )کندی فراخوانی انرژی

عدم مقاومت نسبت به استرس

پیگمانتاسیون مالنین -3

رسوب لکه های < ---- ACTHبه همراه  MSHبه دلیل افزایش ترشح 
مالنین در نواحی نازک پوست 



 (سندروم کوشینگ) پرکاری قشر آدرنال
:علل

   CRHیا   ACTHؼلظت های باالی  -1 

توسط  ACTHترشح اکتوپیک   -2

تومورهای شکمی 

آدنومای قشر آدرنال  -3



سندرم کوشینگ اختالل متابولیسم چربی، پروتئین و قند:

دیابت فوق کلیوی< ---افزایش گلوکز خون

ضعؾ شدید < ---تجزیه پروتئین های بدن

عضالنی و پوکی استخوان

تضعیؾ شدید سیستم ایمنی

 کاهش )پاره شدن بافتهای زیر جلدی

ایجاد نوارهای ارؼوانی < -----(کالژن

(استریا)رنگ در پوست 

 آزاد شدن چربی از نواحی پایین بدن و

:رسوب در نواحی سینه و باالی شکم

 کوهان بوفالو و شکم پاندولی، صورت

ماه مانند

 هیرسوتیسم در اثر آندروژن ها

پرفشاری< ---اثرات مینرالوکورتیکوئیدی



(سندرم کان)آلدوسرتونیسم اولیه 
افزایش ترشح الدوسترون به دلیل اختالل قشر فوق کلیه

افزایش جذب آب و سدیم و ترشح پتاسیم



سندرم آدرنوژنیتال
ترشح بیش از حد هورمون های آندروژنی فوق < ---تومور فوق کلیوی

کلیه

:عالئم در زنان
توزیع مردانه مو در بدن

کلفت شدن صداضخیم شدن پوست

افزایش عضالت

:در پسران نابالػ
به عالوه مشخصات باال

رشد سریع اندام های جنسی مردانه




