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 :الغدة الكظرية

جسم والذي يتمثل بشكٍل أساس ّي من أحد الاجهزة املهمة في الُيعتبر جهاز الغدد الصّماء       

فرز الهرمونات التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه املتعددة، وإّن الغدة 
ُ
مجموعة من الغدد التي ت

جزء من هذا الجهاز، وفي الحقيقة توجد لدى إلانسان غّدتان كظرّيتان تقع واحدة على الكظرية 

الكلية اليمنى والثانية على الجزء العلوّي من الكلية الُيسرى، وعلى الرغم من أّن الجزء العلوّي من 

 في وظائف الجسم.  حجم الغدة الكظرية صغير للغاية إال أّن لها
ً
 كبيرا

ً
 دورا

 :ات الغدة الكظريةهرمون

عر توجد في رأس إلا      
ُ
 من جهاز الغدد الصّماء، ف بالغدة النخاميةنسان غدة ُ

ً
 جزءا

ً
عّد أيضا

ُ
، ُو

ويمكن القول إّن وجود هذه الغدة في غاية ألاهمية ألّنها تتحكم بكثير من وظائف الغدد ألاخرى، 

ة الكظرية، وذلك بواسطة إشارات تنتقل فيما بينها. تتكون وهي بالضرورة تتحكم بوظيفة الغد

 ونخاع الغدة الكظرية ،الغدة الكظرية الواحدة من جزأين أساسيين، هما قشرة الكظرية

، وهما يرويديةأّما القشرة فهي مسؤولة بشكٍل أساس ّي عن إفراز بعض الهرمونات الست       

، أّما بالنسبة لنخاع الكظرية فهي مسؤولة عن إفراز الكثير من وألالدوستيرون الكورتيزول

 .وألادرينالين، النورإبينفرينالهرمونات بما فيها 

 يمكن بيان الوظائف ألاساسية لبعض هرمونات الغدة الكظرية فيما يأُي:

 الكورتيزول: -

 في عمليات ألايض ؤديي      
ً
 مهّما

ً
مثل كيفية استهالك الجسم للطاقة، باإلضافة  دورا

ُ
لى إوالتي ت

دوره في إبطاء عمل الجهاز املناعّي والتحكم في مستويات السكر في الدم، ويساعد كذلك 

 النورإبينفرين وألادرينالين على التحكم بردة فعل الجسم لعوامل التوتر. 
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 ألالدوستيرون: -

يساعد على التحكم بمستويات ضغط الدم، وذلك باملساعدة على تحقيق التوازن بين         

 والبوتاسيوم في الجسم.مستويات الصوديوم 

 النورإبينفرين وألادرينالين: -

وهما الهرمونان اللذان يتحكمان بشكٍل أساس ّي بردة فعل الجسم ضد عوامل التوتر، وذلك         

بتحفيز ضخ الدم بشكٍل أكبر إلى العضالت أو ألاجزاء املعنية باملوقف الذي يتعّرض له إلانسان، 

 .باإلضافة إلى دوره في سرعة ضربات القلب

 :أعراض إلاصابة بأمراض الغدة الكظرية

 ما تبدأ أعراض املعاناة من مشاكل أو أمراض الغدة الكظرية بشكل خفيف للغاية،        
ً
عادة

وبتقدم الحالة تبدأ ألاعراض باالزدياد في الشدة باإلضافة إلى زيادة عدد مرات حدوثها، ومن أكثر 

 ية ما يأُي:رابات الغدة الكظر طألاعراض التي تظهر على املصابين باض

 الشعور بالدوخة والتعب وإلاعياء العام الشديد. -

 الشعور بالتعّرق، والغثيان، والتقيؤ. -

 زيادة اشتهاء ألامالح. -

  .اضطرابات الدورة الشهرية -

 انخفاض مستوى السكر في الدم. -

 ظهور بقع داكنة على الجلد.  -
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 رته أو اكتسابه.ُغيرات في الوزن، إّما بخسا -

 املعاناة من آالم العضالت واملفاصل. -

 .انخفاض ضغط الدم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


