الكورتيزون
ما له  ...وما عليه

ما هو الكورتيزون؟

الكورتيزون هــو أحد الهرمونات التي تفرزها الغدد اجلاركلوية
طبيعياً في اجلســم ،حيث أن هرمون الكورتيزون له فاعلية في
عملية منو اجلسم؛ لذلك فهو أحد الهرمونات املهمة في اجلسم
التــي ال ميكــن االســتغناء عنها في عملية النمــو ،ألنه يدخل في
تكويــن كثيــر مــن الهرمونــات الطبيعيــة باجلســم كالهرمونــات
الذكرية وهرمون األلدوستيرون.
ويوجد الكورتيزون في األسواق في عدة أشكال ،إما على شكل
مراهم وكرميات لالســتعمال املوضعي ،وإما على شــكل حبوب
وشــراب لالســتعمال عن طريق الفم أو إبر تُحقن في العضل أو
موضعياً في اجللد واملفاصل.
تختلــف قوة أدويــة الكورتيزون مــن نوع آلخر ،فمنهــا الضعيف
ومنها القوي ومنها األشد قوة والقوي جداً ،واألعراض اجلانبية
الناجمة عنه إمنا حتدث مع الذين يستخدمونه بجرعات عالية
وملدة طويلة.

عمل الكورتيزون موضعيًا:

أهــم عملــن للكورتيــزون موضعيــاً همــا مواجهتــه لاللتهــاب
املوضعــي ،ووقــف نشــاط انقســام خاليــا اجللــد الناجتــة عــن
حدوث بعض األمراض اجللدية ،وهنا ما مييز عمل الكورتيزون
عــن باقي األدويــة املوضعية ،وهذان العمالن هما األســاس في
التأثيــر للكورتيــزون ،ويُ ْمتَص جــزء صغير مــن الكورتيزون عن
طريق اجللد واملفاصل ،ويصل للدم حيث يتم متثيله في الكبد.

دواعي االستعمال:

حساســية الصدر ،ويُســتخدم الكورتيزون إما في صورة شــراب
أو بخاخ.
التهــاب املفاصــل احلاد واملزمن ،ويُســتخدم على شــكل دهانات
موضعية أو باحلقن ،والطبيب هو الذي يحدد طريقة العالج.
فــي بعض أمــراض نقص املناعــة الذاتية ،مثــل الذئبة احلمراء
وغيرها.
بعــض األمــراض اجللديــة مثــل اإلكزميــا والصدفيــة ،وبعــض
أنواع احلروق.

موانع استعمال الكورتيزون

٭قرحة املعدة.
٭اجللوكوما ،وهي ارتفاع ضغط العني.
٭مــرض الســكري ،ويجب إجراء حتليل للســكر قبــل العالج
بالكورتيزون ،خاصة إذا كان لدى الشخص استعداد وراثي
لإلصابة بداء السكري.
٭مرض السل الرئوي ،سواء كان املرض حديث اإلصابة به أو
أُصيب به من زمن وشُ في منه.
٭احلمل جتنباً للتشوهات ا َ
خلل ْ ِق َّية.
٭القصور في وظائف الكلى والكبد.

المضاعفــات التــي تنتــج عــن اســتعمال
الكورتيزون:

مضاعفات عامة:
٭ضعــف فــي إفراز الغــدة اجلاركلويــة ،وهذه عمليــة مؤقتة،
حيث إن اإلفرازات تعود إلى طبيعتها مرة أخرى خالل ايام
معدودة بعد وقف استعمال الكورتيزون.
٭ارتفاع ضغط الدم.
٭زيادة نسبة السكر بالدم.
٭هشاشــة العظام ،ولذلك يجب اســتعمال الكالسيوم عندما
يستعمل الكورتيزون للعالج لفترات طويلة.
٭تغيرات نفسية وسلوكية.
مضاعفات استعمال الكورتيزون موضعياً:
٭ضمور في اجللد.
٭كدمات حتت اجللد.
٭احمرار في اجللد مع توسع في الشعيرات الدموية.

هــل المضاعفات تحــدث كل مرة ُيســتعمل
فيها الكورتيزون؟

ال ...ألن املضاعفــات حتــدث فقــط عندمــا يُســاء اســتعمال
الكورتيزون .فعندما يُســتعمل الكورتيزون القوي على الوجه أو
على ثنايا اجلسم أو مع األطفال أو على اجلسم ولفترات طويلة
أو بكميــات كبيــرة فإن املضاعفات متوقــع حدوثها .لذلك يجب
جتنب استعمال الكورتيزون القوي إال حتت إشراف طبي ،حيث
أن الطبيــب اخملتــص هــو الوحيــد القــادرة على حتديــد العالج
بالكورتيزون ،وأيضاً على صرف الكمية الالزمة للعالج.
هل هناك أنواع أخرى من األدوية التي تُستعمل
في عالج نفس الحاالت التي تُعالج بالكورتيزون؟
نعــم ،هناك أنواع من األدوية اخملتلفة والتي تُســتعمل موضعياً،
وال حتتــوي علــى مــادة الكورتيــزون ،ولكــن بالرغم مــن أن هذه

األدويــة تفــي بالغــرض املطلــوب في بعــض احلــاالت املرضية،
إال أن مفعــول هــذه األدوية ضعيــف وبطيء ،ولكــن الكورتيزون
مفعوله سريع وفعال.

مالحظــات يجــب مراعاتهــا عنــد اســتعمال
الكورتيزون:

التاريخ املرضي للشخص :يجب على الطبيب أن يسأل املريض
عن تاريخه املَرضي ،وهل سبق له أن عولج بالكورتيزون أم ال.
يبــدأ الطبيب بوصف أقل جرعة من الكورتيوزن ،وألقصر فترة
ميكن معها أن يُشــفى املريض ،وتختلف هذه الكمية من مريض
آلخر حسب نوع املرض وعمر املرض.
بعد شفاء املريض يتم التوقف عن العالج بالكورتيزون تدريجياً.

سبل الوقاية من األعراض الجانبية الستخدام
الكورتيزون:

٭عــدم التوقف بشــكل مفاجئ ،بل بشــكل تدريجــي بإنقاص
اجلرعة تدريجياً على عدة أيام أو أســابيع وحتت إشــراف
طبي.
٭إخبــار الطبيب بالعقاقير األخرى التــي يتناولها املريض أو
أيــة أدويــة طبية خاصة كمضــادات اإللتهاب اإلســتيرودية
واألسبرين؛ حتى ال يحدث نزيف في املعدة.
٭التقليــل مــن شــرب املاء وتنــاول امللح يســاعد علــى ضبط
ضغط الدم وعدم ارتفاعه.
٭التقليل من تناول السكريات يساعد على عدم ارتفاع سكر
الدم.
٭البعــد عــن األماكــن املزدحمــة لتجنــب التعــرض للعــدوى
اجلرثومية.

