
 )رشد بیش از حد بدن(آكرومگالي 

اكرومگالي چيست ؟ اكرومگالي بيماري است كه برخي قسمت هاي بدن رشد مي كنند و بزرگتر از حد نرماا  ماي 

شوند. اين بيماري در بازه زماني طوالني و اغلب طي سالها رخ مي دهد. اكرومگالي معموالً در اثر تومور غيرسارطاني 

 . شکل يک ود. غده هيپوفيز در قاعده جمجمه قرار دارددر غده هيپوفيز ايجاد مي ش

 
: غده هپيوفيز  بسياري از هورمون هاي بدن را مي سازد كه يکي از آنها، هورمون رشد است، كه بدن باراي  1شکل 

 شود.مي باعث آزاد شدن بيش از حد هورمون رشد  دارد. تومور غده هيپوفيز رشد به آن نياز 

 

 اصلي اين بيماري رشد بيش از حد برخي قسمت هاي بدن نظير:  عالمت ت؟آكرومگالي چيس عالئم

باين  و فک تحتاني، رشاد ماي كنناد و فاصاله . همچنين زبانمي باشدسرو گردن، بيني، لب ها، گوشها و پيشاني 

 .( 3و  2)شکل  دندانها بيشتر مي شود

ن حالت باعث صداي خشن يا اختال  تانس  گلو :  بافت گلو و اطراف حنجره بيش از حد طبيعي رشد مي كنند. اي

 در حين خواب مي شوند. 

 دست وپا : دست و پا بزرگتر مي شود و ورم مي كنند. 

 



كسش خودشان مي شود و برخي افراد مبتال به  و افراد مبتال به آكرومگالي، اغلب متوجه تنگ شدن انگشتر

درد يا  ن وضعيتي  كه فرد مبتالء دچاردر چني مي شوند كه( مجراي مچ دستي سندرم)سندرم تونل كارپ 

 . مي شوددست و انگشتان دست  و خواب رفتن سوزن سوزن شدن

  استخوانها : انتهاي استخوان ها بيش از حد رشد مي كنند. كه باعث آسيب به غضروف )مواد لغزنده اي كاه

 د( و گه گاهي باعاثها روي هم مي شونع از سايش استخوان استخوان ها را  مي پوشانند و مان روي سطح

 التهاب مساصل مي شوند.

  صورت منگوله هاي به ضخيم تر شود. برخي افراد همچنين دچار رشد اضافي پوست،  پوست : ممکن است

 مي شوند.  (Skin tag)پوستي 

  .تومورها : عضالت قلب مي توانند بيش از حد طبيعي رشد كنند و باعث آن شود كه قلب خوب كاار نکناد

 ا ممکن است دچار فشار خون باال شوند.اكرومگالي ه

 و باعاث اخاتال  دياد اگر تومور غده هيپوفيز بيش از حد بزرگ شود، مي تواند روي اعصاب چشم اثر كند 

 شود. 

 شود. ث افزايش شان  ابتالء به ديابتاكرومگالي همچنين باع 

 

 



                                                                                                      

به آكرومگالي ديده ميشاود. در تصاوير سامت عکس فرد قبل از ابتالء  سمت چپدر تصویر  -2شکل 

پيشااني، بزرگاي لاب، پهان برآمدگي برجساتگي  به راست همان فرد را پ  از ابتالء به بيماري مي بينيد.

 دست وي دقت كنيد. شدن بيني و انگشتان
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تظاهرات باليني آكرومگالي. از الف تا پ مربوط به تظااهرات آكرومگااليغ لاوس آیاائي  -3شکل 

یاله ای با لوس آیائي به دليل ترشح بيش از حا   22)ژیگانتيسم( در دو قلوهای یکسان ایت. مرد 

مي شود در یمت رایت برادر وی كه دوقلاوی هام یاان  هورمون رش  در یمت چپ تصویر دی ه

پائين)تصویر الاف( و بزرگاي دیات ا  پيش آم گي آروارههستن  دی ه ميشود. افزایش رش  ق ی و 

یاالگي  33چنين تغييراتي از ین )ب( و بزرگي پاها )پ( كه در قل مبتالء به بيماری دی ه ميشود.  

در بيمار مبتالء باه م گي آرواره آان ای پيشين و پيش افزایش فاصله بين دن  (ت)شروع ش ه ایت. 

 آكرومگالي. )ث( بزرگي زبان )یمت چپ( و مقایسه آن با زبان طبيعي در یمت رایت دی ه ميشود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؟ بلهآیا تست برای تشخيص آكرومگالي وجود دارد

براي اندازه گياري هورماون رشاد ماي معموالً پزشک براساس ظاهر فرد به بيماري شک مي كند و تست خون 

دهد. اين آزمايش بنام تست تحمل گلوكز ناميده مي شود، كه در آن نمونه خون بيمار پ  از نوشايدن ميازان 

معيني از قند محلو  در آب گرفته مي شود و هورمون رشد اندازه گيري مي شود. در حالت طبيعي خوردن قند 

پ  از خوردن قند، هورمون رشد افزايش ماي  شد مي شود ولي در افراد آكرومگا باعث توقف ترشح هورمون ر

 يابد يا تغيير نمي كند.

اگر تست خون، دا  بر ابتالِي فرد به ترشح بيش از حد هورمون رشد باشد، پزشک دستور ام آر اي هيپوفيز  

شما را نشان مي دهد.( و مي تواند  درون بدنتصويربرداري است كه نوعي و هيپوتاالموس را مي دهد. )ام ار آي 

 تومور داخل هيپوفيز را نشان بدهد. 



 

 اكرومگالي چگونه درمان مي شود؟

در اغلب افراد، جراحي براي برداشتن تومور هيپوفيز انجام مي شود. يک جراح ماهر با برش كاوچکي در داخال 

 (4دارد )شکل  تساده از وسايل خاص تومور  را بر مياس با بيني و سپ 

 
معاروف  transsphenoidal surgeryدر اين نوع جراحي )كه به نام جراحي از طريق سينوس اسسنوئيد ياا  -4شکل 

است(، جراح  برش عميق و كوچک  داخل بيني ميدهد. سپ  جراح با وسايل خاصي وارد ساينوس اساسنوئيد ماي 

 شود )سينوس اسسنوئيد فضاي خالي در زير غده هيپوفيز است(   



ر جراح بتواند آنرا كامل خارج كند، ميزان هورمون رشد پ  از چند ساعت به حد طبيعاي برماي گاردد. اگ 

 برخي نشانه هاي بيماري چندي ماه وقت الزم دارد تا بهتر شوند. 

داروها : برخي بيماران آكرومگالي نياز به دريافت دارو دارند. اگر تومور شما به حدي بزرگ باشد كه جراح نتواند 

 براي درمان آكرومگالي تجويز مي كند. نوع دارو  3معموال  پزشک  ه آنرا خارج كند نياز به دارو داريدهم

  )داروهاي تزريقي الف(Shots)  باار   3كه باعث توقف ترشح هورمون از تومور مي شوند. يک نوع آن روزي

 هسته يکبار تزريق مي شود. 4ر تزريق دارد و يک نوع دارو ه

  )ه تاثير هورمون رشد را بلوك مي كنند، شما روزي يکبار آنرا تزريق مي كنيد.داروهايي كب 

  )قرص ها كه ترشح هورمون رشد را متوقف مي كنند. اين داروها معماوالً قاوي تار از داروهاي تزريقاي پ

 نيستند. اما ممکن است مصرف آنها راحت تر باشد.

 بي : گاهي پزشک با پرتوتابي پرتو تا(Radiation) ميزان  تاباندن با كه يپوفيز، تومور را درمان مي كند به ه

د. تاثير پرتو درماني براي كاهش سطح هورمون رشد چناد ساا  نباعث تخريب تومور مي شو xباالي اشعه 

 سا  بعد( ديده مي شود. و با اين حا  در برخي موارد مي تواند باعث درمان دائمي شود.  21-11بعد )حتي 

توانند بات عوارض جانبي شوند. پزشک شما در مورد اينکه كدام درمان براي شما بهتارين همة اين درمانها مي 

 است نظر مي دهد. 

 

 اگر بخواهم حامله بشوم چطور؟

راي قبال از تاالش باكه بصورت طبيعاي بااردار شاوند. بسياري اثر خانم هاي مبتال به آكرومگالي قادر هستند 

و در طي بارداري براي شما سالم تر است با پزشکتان مشورت كنياد. شاما اينکه كدام دار بارداري، ابتدا درمورد

 بايد در حين بارداري مرتب توسط پزشک غدد )كه آكرومگالي شما را درمان مي كند( در تماس باشيد. 

 

 ؟چکار كنم تا ب تر  زن گي كنم

مان كند شما نياز دارياد كاه پزشک شما در اغلب موارد مي تواند به صورت موفقيت آميز آكرومگالي شما را در 

 مرتب توسط پزشک معاينه شويد تا اگر الزم است داروهاي شما را تغيير دهد.

آكرومگالي يک بيماري نادر است و بايد مرتب تحت نظر باشيد. اكثراً الزم است دارو تاا آخار عمار مصارف  

 شود گرچه موارد نادري هم امکان دارد كه دارو قطع شود.

 

 



 مي فردكتر مژگان كري
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