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آدنـوم هیپــوفیـز 

آدنوم هیپوفیز چیست؟

رشد  طبیعی  غیر  افزایش  شامل  اختالل  این 
غده هیپوفیز است. غده هیپوفیز در قاعده مغز 
که  قرار دارد و شامل سلول های متفاوتی است 
گونی از هورمون ها را ترشح می کنند.  انواع گونا
هیپوفیز  آدنوم  منشاء  که  سلولی  ع  نو به  بسته 
کنون  تا  هیپوفیز  آدنوم  از  مختلفی  انواع  است 

شناخته شده اند.
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گون منجر به  گونا  این آدنوم ها به به راه های 
طور  به  شوند.  می  شما  بدن  در  اختالل  ایجاد 

مثال آنها می توانند :
فشار  •• تحت  را  هیپوفیز  سلول های  سایر 

کافی هورمون در  قرار داده و مانع از تولید 
آن سلول ها نیز شوند. 

این آدنوم ها می توانند سبب افزایش بیش  ••
هورمون ها  از  خاصی  انواع  تولید  حد  از 

شوند. 
هیپوفیز  •• آدنوم های  نیز  موارد  بعضی  در 

مجاور  بافتهای  دادن  قرار  فشار  تحت  با 
سبب ایجاد اختالل می شوند به طور مثال 
از  که  اعصابی  دادن  قرار  فشار  تحت  با 
ج می شوند سبب ایجاد اختالل  چشم خار

بینایی می شوند.

عالئم بالینی آدنوم هیپوفیز چیست؟

گونی  گونا بسته به نوع آدنوم و اندازه آن عالئم 
خصوصا  آدنوم ها  برخی  شود.  می  ایجاد 
بالینی  عالئم  ایجاد  سبب  کوچک  های   آدنوم 
نمی شوند. این افراد معموال بعد از تصویربرداری 

از مغز به علل دیگر، متوجه آن می شوند. 
شده  تولید  هورمون  به  بسته  بیماری  عالئم 

می تواند شامل موارد زیر باشد: 
و  نامنظم  قاعدگی  یا  قاعدگی  وجود  عدم   -1

ترشح شیر از پستان در خانم ها
2- کاهش تمایل جنسی یا اختالل نعوظ در آقایان
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افزایش هورمون رشد در بزرگساالن و ایجاد   -3
کرومگالی. در این حالت قسمتهایی از  بیماری آ
بدن خصوصا دست ، پا و فک به مرور زمان بزرگتر 

از حد طبیعی  می شوند.
کـــه شـــامل افزایـــش  کوشـــینگ  4- ایجـــاد ســـندرم 
دانســـیته  کاهـــش  خـــون،  پرفشـــاری  وزن، 
ــد. ــی باشـ ــی و ... مـ ــتخوانی، ضعـــف عضالنـ اسـ
5- پرکاری تیروئید که باعث ایجاد تعریق بیش 

از حد، خستگی ، لرزش و اضطراب می شود.
و  کودکی  دوران  در  رشد  هورمون  افزایش   -6
ایجاد بیماری ژیگانتیسم که در آن کودک مبتال 

دچار افزایش غیر طبیعی رشد بدن می شود.
بافتهای  روی  بر  فشار  با  هیپوفیز  آدنوم   -7
مجاور می تواند باعث ایجاد اختالل بینایی و 

سردرد نیز شود.

چــه  بــه  نیــاز  هیپوفیــز  آدنــوم  تشــخیص  بــرای 

دارم؟ آزمایش هایــی  

در این مورد بررسی ها شامل موارد زیر است:
تستهای آزمایشگاهی : پزشک معالج شما  ••

با انجام آزمایش های خون و ادرار سطح 
گیری اندازه  شما  بدن  در  را   هورمون ها 

کند.  می 
تصویربرداری  •• های  تست   : تصویربرداری 

پزشک  به  خوبی  به  را  توده  موقعیت  نیز 
نشان می دهند.

معالج  •• پزشک  بینایی:  سیستم  معاینه 
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ممکن است ارزیابی از میدان بینایی شما 
انجام دهد.

چگونه آدنوم هیپوفیز درمان می شود؟

آدنوم هیپوفیز که به صورت تصادفی یافت شده 
ایجاد  بالینی  عالمت  و  دارد  کوچکی  اندازه  و 
اختصاصی  درمان  به  نیاز  معموال  است  نکرده 
انجام  با  زمان  طی  در  شما  پزشک  ولی  ندارد 

کند.  آزمایش های منظم شما را ویزیت می 
می باشـــد عالمتـــدار  کـــه  بـــزرگ  آدنـــوم   یـــک 
مـــی بایســـت درمـــان شـــود. نـــوع درمـــان بـــه انـــدازه 
آدنـــوم و عالئـــم بالینـــی بســـتگی دارد. درمان هـــای 

مختلـــف شـــامل مـــوارد زیـــر مـــی باشـــد:

از آدنوم های هیپوفیز  الف- جراحی : بسیاری 

با  در طی جراحی  درمان می شوند.  با جراحی 
بینی  پشت  در  کوچک  برش  یک  از  استفاده 
شما وسیله تخصصی وارد هیپوفیز شده و توده 

کند. ج می  را خار
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آدنوم  انواع  از  برخی  در  دارویی:  درمان  ب- 

جراحی  جای  به  دارویی  درمان  از  هیپوفیز 
استفاده می شود. در این موارد دارو حجم توده 
کاهش را  شده  تولید  هورمون های  سطح   و 

می دهد. 

یونیزان  اشعه  باالی  دوزهای  پرتوتابی:  ج- 

کاهش حجم آدنوم می شود.  باعث تخریب یا 
امروزه معموال از پرتوتابی بعد از جراحی به منظور 
کاهش احتمال عود آدنوم استفاده می شود)1(.

نکات مهمی که بعد از درمان اولیه آدنوم هیپوفیز 

باید در نظر داشته باشید شامل موارد زیر است:

منظم  فواصل  در  معالج  پزشک  درمان  از  بعد 
شما را تحت بررسی قرار می دهد و برای پایش 
وضعیت بیماری شما ممکن است تست های 

مختلفی را درخواست نماید.
خاصی  انواع  همیشگی  مصرف  به  نیاز  گاهی   
از هورمون ها دارید تا سطوح هورمونی در بدن 

گردد.  شما اصالح 
و  شده  ایجاد  آدرنال  نارسایی  که  مواردی  در 
باشید  کورتیکواستروئید می  به درمان  نیازمند 
با توجه به اینکه در هنگام بروز استرس های 
به  نیاز   .. و  جراحی  یا  تصادف  مانند  بزرگ 
کورتیکواستروئید  استرس  دوزهای  تجویز 
دارید، می بایست به همراه خود یک گردن بند 
استروئید(  )کارت  دهنده  هشدار  دست بند  یا 
بیماری  مشخصات  آن  در  که  باشید  داشته 
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شما، خصوصا ابتال به نارسایی آدرنال و نیاز به 
کورتیکواستروئید نیز در شرایط استرس  تجویز 

ذکر شده باشد. 
در ضـمــــن مـــی بــایـســــت یــــک عـــدد آمـپـــــول 
ـــا یـــک عـــدد  گرمـــی ب هیدروکورتیـــزون 100 میلـــی 
ســـرنگ همـــراه شـــما باشـــد تـــا در مـــوارد اورژانســـی 

درخانـــه یـــا ســـفر بـــه شـــما تزریـــق شـــود)2(. 
گــر بــه نارســایی آدرنــال بــه علــت تــوده هیپوفیــز  ا
دوز  تــب،  بــروز  صــورت  در  باشــید  مــی  مبتــال 
کورتیکواســتروئید را تــا حــد دوبرابــر افزایــش داده 
و در صــورت تــداوم بیمــاری بعــد از 3 روز یــا ایجــاد 
شــرایطی ماننــد تهــوع و اســتفراغ و عــدم توانایــی 
بــه  ســریعا  کورتیکواســتروئید  قــرص  مصــرف 
پزشــک معالــج خــود مراجعــه نماییــد زیــرا ممکــن 
اســت در ایــن صــورت بــرای شــما از انــواع تزریقــی 

دارو اســتفاده شــود.)3(

کارهایــی را  بــرای بــاردار شــدن مــی بایســت چــه 

انجــام دهــم؟ 

در ابتدا می بایست پزشک معالج را در جریان 
آدنوم  تا  بدهید  قرار  شدن  باردار  برای  تصمیم 
بارداری  برای  تالش  از  قبل  را  شما  هیپوفیز 
درمان  برای  دارویی  شما  گر  ا و  کند  درمان 
بایست  می  کنید  می  دریافت  هیپوفیز  آدنوم 
پزشک معالج  از ایمن بودن آن در طی بارداری 

اطمینان حاصل نماید. 
با  موارد  از  بعضی  در  است  ممکن  همچنین 
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نظر پزشک معالج نیاز به انجام جراحی قبل از 
بارداری داشته باشید )1(. 
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