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آکرومگالی چیست، چه عالئمی در بدن انسان دارد و چگونه درمان می شود؟

گالی یک وضعیت ناهنجاري هورمونی نادر است که ناشی از افزایش بیش از اندازه هورمون رشد در بدن میباشد. میزان اضافی  آکروم

منجر به رشد بیش از اندازه استخوانها و بافت نرم می شود. به گفته دکتر محمد صمدیان جراح برتر مغز و اعصاب  هورمون رشد در بدن 

کرومگالی در بزرگسالی رخ میدهد و بیشترین تاثیر را در دستها، پاها، و صورت  آو هیپوفیز ایران، بیماري در کلینیک جامع قاعده جمجمه 

به شما در درمان قطعی این بیماري کمک میکنند. وشهاي درمانی موثر جراحی مغز و اعصاب. ردارد

بیماري آکرومگالی چیست؟

شودیم جادیچگونه ا یآکرومگال
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؟بیماري آکرومگالی چیست

هاي رشد در بدن شما بسیار بیشتر از بیماري آکرومگالی نوعی اختالل تعادل هورمونی محسوب میشود که زمانی ایجاد میشود که هورمون

آکرومگالی در بزرگسالی ایجاد میشود. هنگامی که شما دچار آکرومگالی شوید، به دلیل افزایش  حد الزم تولید و ترشح میگردند. بیماري 

هاي بدن شما بزرگ میشوند. اگر این اتفاق در کودکی و نوجوانی رخ دهد منجر به افزایش  استخوان ) GHبسیار زیاد سطح هورمون رشد ( 

قد و وضعیتی میشود که به آن اختالل ژیگانتیسم میگویند.

آریا، حین بیماري آکرومگالی به دلیل بسته شدن به گفته دکتر محمد صمدیان جراح برتر مغز و اعصاب تهران در ساختمان پزشکان 

در قطر (ضخامت) آنها ایجاد میشود.  ها صفحات رشد استخوانی (اپی فیز) دیگر افزایش قد رخ نمیدهد. در عوض، افزایش اندازه استخوان 

ضخامت به ویژه در استخوان هاي دستان، پاها، و صورت مشاهده میشود. این افزایش 

ویژگی اصلی بیماري آکرومگالی تغییر شکل بدنی پیش رونده اکتسابی است که معموالً صورت و اندامهاي انتهایی (دستان و پاها) را به  

1مورد در هر 70تا 40میزان شیوع آن در حد شکل مشخص و عینی درگیر میکند. آکرومگالی بیماري هورمونی بسیار نادري است که

میلیون نفر میباشد. 1نفر به ازاي هر 4الی 3میلیون نفر است. میزان بروز موارد جدید آکرومگالی در هر سال شامل 

زیادي طول میکشد تا  ، معموالً زمان به دلیل نادر بودن بیماري آکرومگالی و تدریجی و کند بودن فرآیند تغییر طی سالیان متمادي

سال بعد از بروز آن صورت میگیرد. 10تا 4معموالً تشخیص بیماري آکرومگالی بین بیماري آکرومگالی در فرد بیمار شناسایی شود.

سالگی است. این بیماري به یک اندازه در زنان و مردان مشاهده شده و تفاوت  40متوسط سنی تشخیص بیماري آکرومگالی حدود 

در صورتی که بیماري آکرومگالی درمان نشود، سطوح باالي هورمون رشد میتوانند باقی بخشهاي  ر بروز آن یافت نشده است. جنسیتی د 

بدن، افزون بر استخوان ها، را نیز تحت تاثیر قرار دهند. 

یک یا  بیمارگون به رشد مداوم ویسرومگالیبیماري ) اشتباه نشود.ارگانومگالی( ویسرومگالی الزم است دقت کنیم بیماري آکرومگالی با 

هاي ایجاد میشود. و یا سندرممشکالت ژنتیکی ،بیماري ها یا عفونتهاگفته میشود که در اثرچند اندام بدن 
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آکرومگالی چگونه ایجاد میشود

بیش از حد الزم هورمون زمانی طوالنی در یک بازه شود که غده هیپوفیز در مغز ما زمانی ایجاد می به طور معمولعلل بروز آکرومگالی

عامل  شود، به کبد پیام می دهد که هورمون دیگري به نام هورمون رشد وارد جریان خون می تولید و ترشح کند.. هنگامی که ) GHرشد (

) عامل اصلی افزایش رشد استخوان ها و  IGF-1( 1) را تولید و ترشح نماید. عامل رشد شبه انسولینی IGF-1( 1رشد شبه انسولینی 

شود. نتیجه این وضعیت منجر به تغییر در فرآوري قند خون و چربی خون میIGF-1بافتهاي بدنی است. در عین حال، سطوح باالي 

، فشار خون باال، چربی خون باال، و انواع بیماري هاي قلبی و عروقی است. 2دیابت نوع 

% 90، در بیش از هاي صورت گرفتهستاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی تهران، طبق پژوهشبه گفته دکتر محمد صمدیان ا

خیم غده هیپوفیز هستند که به آدنوم غده هیپوفیز گفته میشود. در مواردي بسیار نادر ممکن موارد، علت بروز آکرومگالی تومورهاي خوش

) را تولید و ترشح  IGF-1( 1ن باشد که هورمون رشد یا عامل رشد شبه انسولینی است علت بروز آکرومگالی توموري در جاي دیگر بد

مینماید. 

گیري تومورهاي ایجاد کننده آکرومگالی مشخص نشده، برخی پژوهشگران نیز معتقدند عوامل ژنتیک  با وجودي که هنوز علت دقیق شکل 

اند، برخی اختالالت ژنتیک بزرگساالن جوانی که مبتال به اکرومگالی شدهتوانند در بروز اختالل آکرومگالی نقش داشته باشند. در می 

اند.عامل بروز تومورهاي غده هیپوفیز شناخته شده2چون بیماري نوروفیبروماتوز  هم

تومورهاي غده هیپوفیز

ر کم رشد میکنند و خیم و غیرسرطانی هستند. گاهی اوقات این تومورها با سرعتی بسیاتومورهاي غده هیپوفیز اکثرًا خوش

تا سالیان متمادي تشخیص داده نمیشود. گاهی هم ممکن است تومورهاي غده هیپوفیز رشدي عالیم افزایش هورمون رشد 

سریع داشته باشند.

تومورهاي غده هیپوفیز بسته به اندازه و محل خود میتوانند تاثیرات مختلف و متفاوتی بر سایر بخشهاي غده هیپوفیز داشته  

. این تاثیرات عبارتند از: باشند
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 تغییر در چرخه قاعدگی زنانتغییر در هورمون تیروئید

 کژکاري هاي نعوذي در مردانکاهش سطح کورتیزول

هاي دیگر مغز که اطرافش هستند فشار وارد کند. نتیجه در صورتی که تومور هیپوفیز بزرگ شود ممکن است حتی به بخش

توانند باشند.عوارضی همچون سردرد و حتی مشکالت بینایی می این وضعیت عالیم و 

توانند سطح هورمونهاي دیگر بدن را نیز باال برخی از انواع تومورهاي هیپوفیز که منجر به افزایش هورمون رشد میشوند می

پروالکتین شوند. هورمون پروالکتین محرك ببرند. به عنوان نمونه، ممکن است این تومورها همزمان منجر به افزایش تولید 

ها بدون زایمان و بارداري، شیر ترشح تولید شیر در غدد شیري پستان است. در زنان در چنین وضعیتی ممکن است از سینه

نماید. 

تومورهاي خارج از غده هیپوفیز

بسیار کوچک و مهم در مجاورت و باالي  اي در مواردي بسیار نادر، آکرومگالی به دلیل تومورهایی در هیپوتاالموس (غده

لوزالمعده (پانکراس)، ریه ها، و یا سایر اندامهاي قفسه سینه یا حفره شکمی ایجاد شود. برخی از این تومورها  ،)هیپوفیز

سازند. این ) را می GHRHنمایند. اما اغلب آنها هورمون رهاسازي هورمون رشد (خودشان هورمون رشد تولید و ترشح می

رمون به غده هیپوفیز پیام میدهد تا هورمون رشد را تولید نماید. هو

عالئم آکرومگالی چیست؟

توانند متفاوت باشند. به گفته دکتر محمد صمدیان جراح برتر مغز و اعصاب  عالیم و عوارض بیماري آکرومگالی از فردي به فرد دیگر می 

هیپوفیز ایران، عالیم و عوارض ظاهري بیماري آکرومگالی عبارتند از: تهران در کلینیک جامع قاعده جمجمه و 
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 دستان و پاها ضخیم تر و پهن تر میشوند. شما ممکن است متوجه تغییر سایز انگشتر یا کفش خود شوید. این موضوع در تغییر

دهد. سایز کفش خود را بیشتر نشان می

شوند.لب ها، بینی، و زبان بزرگتر می

یابد.پیشانی و فک پایین بزرگ و پهن می شوند، پل بینی بزرگتر میشود، و فضاي بین دندان ها افزایش می تخوانی: تغییرات اس

 زبر میشود.پوست ضخیم، چرب، و

شودتعریق و بوي بد عرق بدن بیشتر می.

 شودصدا گرفته تر می

روي سطح پوست ایجاد شده و به تدریج بزرگتر هاي کوچک و گوشتی پوست که منگوله هاي پوستی (آکروکوردون): برجستگی

تر میشوند.و یا تیره

 سردرد

 درد مفاصل

 مشکالت بینایی

در صورتی که آکرومگالی شما درمان نشود مشکالت و عوارض زیر ممکن است براي شما ایجاد شده و سالمتی شما را به خطر اندازند:

 2دیابت نوعآرتریت

فشار خون باال کارپ سندرم تونل

 هاي قلبی بیماري هاي عضالنی/اسکلتی بیماري

 آپنه تنفسی (در صورت درمان نشدن، سرطان روده) پولیپ روده
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تفاوت آکرومگالی و ژیگانتیسم

شوند. زیرا ساز و کار  از دیدگاه تخصصی جراحی مغز و اعصاب، دو بیماري آکرومگالی و ژیگانتیسم هر دو یک بیماري محسوب می 

زیربنایی ایجاد هر دو بیماري یکی است. هم بیماري آکرومگالی و هم بیماري ژیگانتیسم ناشی از افزایش سطح  تولید و ترشح هورمونهاي  

بازه سنی آنها است.رشد توسط غده هیپوفیز در بدن هستند. تنها تفاوت بین آکرومگالی و ژیگانیستم

شدن صفحات رشد استخوانی ایجاد میشود، در حالی که بیماري ژیگانتیسم در سنین بیماري آکرومگالی در بزرگسالی و بعد از بسته 

اند. در نتیجه، در بیماري ژیگانتیسم بر خالف بیماري  کودکی و نوجوانی ایجاد میشود که صفحات رشد استخوانی هنوز بسته نشده

بلند خواهد شد. این افراد قدهاي بسیار بلند (به طور معمول  آکرومگالی، فرد دچار رشد در استخوانهاي بدن شده و از نظر اندامی کشیده و

متر) دارند. 2بیش از 

تشخیص بیماري آکرومگالی
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به گفته دکتر محمد صمدیان استاد برتر جراحی مغز و اعصاب در کلینیک قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران، اگر فردي بر اساس عالیم 

ظاهري بیماري آکرومگالی به جراح مغز و اعصاب مراجعه نماید، معموالً مدت زمانی طوالنی درگیر این بیماري بوده است. به طور معمول 

در بدن GHبه تشخیص افزایش سطح هورمون ترکیب آزمایشات تشخیص طبی و تصویربرداري مغزياز طریق جراحان مغز و اعصاب

میرسند که به شرح زیرند:شما 

 آزمایشIGF

بدن شما مشخص  IGF-1هاي مختلف روز آزمایش میشود تا سطح هورمون در این آزمایش خونی، نمونه خون شما در زمان 

اید. در خون شما بسیار بیش از نرم جامعه باشد، به احتمال زیاد شما دچار آکرومگالی شدهIGF-1شود. در صورتی که سطح 

آزمایش تحمل گلوکز دهانی

شود. در این روش یک محلول خاص به شما براي تایید تشخیص آکرومگالی، تست تحمل گلوکز دهانی نیز براي شما تجویز می

هاي رشد در  شود تا سطح هورمونشود تا بنوشید. سپس تا دو ساعت، هر نیم ساعت یک نمونه خون از شما گرفته می داده می 

در خون شما میشود.  GHسطح هورمون رشد به طور طبیعی، قند موجود در این محلول منجر به کاهش خونتان بررسی شود.

در این آزمایش به GHاما در صورتی که بدنتان به میزانی بسیار بیشتر از حد طبیعی هورمون رشد ترشح کند، سطح هورمون 

باشد. شما می اندازه کافی پایین نرفته و تایید کننده تشخیص آکرومگالی در 

تصویربرداري مغزي

د کنند بدن شما بسیار بیش از سطح طبیعی هورمون رشد تولید میکند، در صورتی که آزمایشهاي تشخیص طبی خون تایی

جراح مغز و اعصاب شما براي بررسی وضعیت تومور غده هیپوفیز شما دستور تصویربرداري مغزي را خواهد داد. به طور معمول  

اسکن هستند. CTو MRIهاي مغزي شامل تصویربرداري

 تصویربرداريMRI :
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به گفته دکتر محمد صمدیان جراح برتر مغز و اعصاب ایران، به طور معمول ترجیح بر بررسی وضعیت تومور غده 

محل و اندازه دقیق تومور هیپوفیز ایجادکننده MRI%90است. به دلیل دقت باالي MRIهیپوفیز با تصویربرداري 

آکرومگالی (در صورت وجود) مشخص خواهد شد. 

 تصویر برداريCT :اسکن

هایی که شما (همچون زمان براي شما استفاده نمودMRIدر دسترس نباشد و یا نتوان از MRIدر صورتی که 

اسکن را براي شما  CTساز قلب یا ایمپلنت فلزي در بدنتان دارید)، جراح مغز و اعصاب تصویربرداري دستگاه ضربان

نیست، اما آسیبی هم به MRIبوده و اگر چه همچون %75اسکن بیش از CTتجویز خواهدنمود. دقت تشخیص 

آورد. شما به دلیل محدودیتتان وارد نمی 

درمان قطعی اکرومگالی

کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران، به گفته دکتر محمد صمدیان استاد برتر جراحی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی در 

جراحی نوروآندوسکوپی هیپوفیز ،رومگالیکچند هسته اصلی درمان آهر. هاي درمانی متعددي براي درمانی آکرومگالی وجود داردروش 

.ت روش درمانی دیگري در نظر گرفته شودممکن اسبر اساس علت ایجاد بیماري، سن، و وضعیت جسمانی و سالمتی شما اما، است

هاي درمانی براي بیماري آکرومگالی عبارتند از: هدف

 ندازه طبیعی ابازگرداندن سطح تولید هورمون رشد به

 هاي اطراف تومورهاي غده هیپوفیز (در صورت وجود آنها) کاهش فشار به بافت

بازگرداندن عملکرد طبیعی غده هیپوفیز

درمان هرگونه مشکل/نقص هورمونی ناشی از بیماري آکرومگالی

 بهبود عالیم و عوارض بیماري آکرومگالی
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که در ادامه توضیح هر کدام ارائه درمانی هستندودارو ، پوفیزنوروآندوسکوپی هیهاي درمانی براي آکرومگالی شامل جراحیروش 

است.شده

داروي آکرومگالی 

دارودرمانی براي بیماري آکرومگالی به طور معمول خط اول درمان محسوب نمیشود. بلکه زمانی از دارودرمانی استفاده میشود که جراحی  

باشد. البته دکتر محمد صمدیان، استاد برتر جراحی مغز و اعصاب در کلینیک قاعده  مون رشد موفقیت آمیز نبودهبراي کاهش سطح هور

جمجمه و هیپوفیز ایران، گاهی اوقات نیز براي کاهش اندازه تومور پیش از جراحی از دارودرمانی براي بیماران آکرومگالی استفاده  

عبارتند از: GHداروهاي مورد استفاده براي تنظیم و یا قطع تولید هورمون رشد نمایند.می 

انواع سوماتوستاتین

هاي هورمون رشدآنتاگونیستهاي گیرنده

 اگونیستهاي دوپامین
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درمان آکرومگالی در طب سنتی 

سنتی اقدام خاصی  تومورهایی در نقاط دیگر بدن است، بر اساس طببا توجه به اینکه بیماري آکرومگالی ناشی از تومورهاي مغزي و یا 

عمده تمرکز کاربرد طب سنتی براي مدیریت و کاهش عوارض ناشی از آکرومگالی به صورت درمانی  توان نمود.براي درمان آن نمی

، و چربی خون براي فرد بیمار تجویز عالمتی است. به این معنا که درمانها و داروهایی براي کاهش عوارضی همچون دیابت، فشار خون

میشود. 

سر، گردن و ستون فقرات تالش میکنند تا میزان تولید هورمون در طب سنتی چینی و آیورودا، با استفاده از طب سوزنی در نقاطی از 

وهشگران چینی نیز ترجیح ها را ثبت و گزارش ننموده و حتی پژرشد را تنظیم و تعدیل نمایند. اما هیچ پژوهش مستقلی نتایج این روش

برم کریپتین و اوکترئوتید دارند. درمانی دارویی را بر مواردي همچون 
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درمان گیاهی آکرومگالی 

توان از طیف با توجه به عوارض آکرومگالی همچون تعریق بیش از حد، دردهاي مفاصل، افزایش چربی و فشار خون، و دیابت نوع دو، می

وسیعی از داروهاي گیاهی براي درمان عوارض آکرومگالی استفاده نمود. اما همانطورکه دکتر محمد صمدیان جراح برتر مغز و اعصاب در 

خود بیماري آکرومگالی نبوده و صرفاً منحصر به کاهش کلینیک قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران تاکید دارند، درمانهاي گیاهی براي 

را  ندوسکوپی هیپوفیز آکرومگالی بعد از جراحی نوروي بیماران آهاي گیاهی می توانند سرعت بهبودمان در.باشندانبی آن می عوارض ج

موارد زیر در درمان گیاهی عوارض بیماري آکرومگالی موثرند. افزایش دهند.

ناشی از بیماري آکرومگالی: 2نوع دیابت  درمان گیاهی

شنبلیلهسبزچاي

هندوانه ابوجهلسنگجین

چوب میخک

فشار خون باال ناشی از بیماري آکرومگالی گیاهی درمان

 ریحانزنجبیل

 دارچینزالزالک

هلکرفس

تخم کتان اسطخودوس
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سیرپنجه گربه

درد مفاصل ناشی از بیماري آکرومگالی گیاهی درمان

زردچوبهروغن شمعدانی

اسانس ترنجزنجبیل

روغن زیره سیاهاسطوخودوس

دارچینعلف لیمو

 قرمز فلفل پرتقال

اکالیپتوسرزماري

کندرنعنا

عمل جراحی آکرومگالی

است. دکتر محمد صمدیان جراح برتر مغز و اعصاب کلینیک قاعده نوروآندوسکوپی هیپوفیزدرمان قطعی آکرومگالی از طریق جراحی 

جراحی  از طریق تکنیک تومورهاي هیپوفیز جمجمه و هیپوفیز ایران سالیان زیادي است که به طور تخصصی در حوزه جراحی 
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ر تومورهاي هیپوفیز براي بیماري  تجربه عملی درخشان دارند. روش کار دکتر محمد صمدیان در تخلیه اکثندوسکوپی هیپوفیزنوروآ

است. بهترین جراحان مغز و اعصاب جهان، در روش در نوروآندوسکوپی غده هیپوفیزاسنفوئیدآکرومگالی روشی به نام جراحی ترنس

اسنفوئید با استفاده از نوروآندوسکوپ و میکروسکوپ از طریق حفره بینی و سینوس اسنفوئید به جراحی تخیله تومور هیپوفیز ترنس

نرخ موفقیت %85و با کمترین میزان خونریزي بوده و تا ، جاي برش، و یا بخیههاي بسته بدون زخم سطحیجراحی میپردازند. این روش 

کامل را براي بیماران به همراه دارد. 

بعد عمل  عوارضدرمان بیماري آکرومگالی جراحی بسته است،در هیپوفیزغده وآندوسکوپی نوراسنفوئیدترنسبا توجه به اینکه جراحی 

یابد. تنها الزم است به مدت چند روز بعد از عمل  روز کاهش می 1مان بستري بعد از عمل به کمتر از بسیار کمی داشته و حتی مدت ز

هاي بدنی خود را کم نمایید تا دوره نقاهت سپري شود. طی دوره نقاهت نیز الزم است از رانندگی اجتناب نمایید. دامنه و شدت فعالیت 

الی در کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران تحت  براي بیماري آکرومگهیپوفیزغده نوروآندوسکوپی اسنفوئید هاي ترنسجراحی

سرپرستی دکتر محمد صمدیان استاد برتر جراحی مغز و اعصاب با تعرفه هاي مصوب دولتی انجام شده و هیچ هزینه اضافی از شما  

ورهاي  تومجراحی نوروآندوسکوپیبا توجه به تجربه باالي کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران در زمینه دریافت نخواهدشد.

در شد.ها براي درمان بیماري آکرومگالی شما در نظر گرفته خواهندکمترین هزینهترین روشهاي درمانی باهیپوفیز، بهترین و سریع

مطابق فرانشیز بیمه با شما محاسبه شده و بسته به میزان پوشش بیمه اهصورتی که بیمه خدمات درمانی داشته باشید، تمامی هزینه

ها محاسبه خواهند شد.ي تشخیص، آزمایشات و جراحی هاشما، هزینه
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