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 تومور هیپوفیز چیست؟

 

ّیپَفیض غذُ وَچىی اػت وِ دسصیش هغض ٍدس دسٍى حفشُ اػتخَاًی ثِ اػن اػتخَاى ؿت پشُ لشاسگشفتِ 

 .تـىیل ؿذُ اػت(پؼیي)ٍ خلفی  (خلَیی )گشم ٍصى داسد اصدٍ ثخؾ لذاهی5/1تب5/0.اػت

هثل َّسهَى سؿذ، َّسهَى .غذُ ّیپَفیض دس رخیشُ ػبصی ٍ تشؿح ثشخی اص َّسهًَْبی حیبتی ثذى دخبلت داسد

ضذادساسی، َّسهَى اوؼی تَػیي وِ دساًمجبض هبّیچِ ّبی سحن ٍ تحشیه تشؿح ؿیشاصغذدؿیشی ٍَّسهًَْبی 

  .هحشن خٌؼی دخبلت داسد

 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی تْشاى

   هذیشیت اهَس پشػتبسی–هؼبًٍت دسهبى 

 بیمارستان سینا
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  تَهَسّیپَفیض سؿذغیشطجیؼی دسغذُ ّیپَفیضاػت وِ ثبػث فؼبلیت ثیؾ اص هؼوَل ایي غذُ ٍ تومورهیپوفیسچیست؟

هوىي اػت خَؽ خین ٍثذخین ثبؿذ ٍلی حتی دسصَست ثذخین ثَدى ًیض .ثشٍص ػالئن اختالالت َّسهًَی هی گشدد

 ػبل 50 تب 30ایي تَهَسّب دسّشدٍخٌغ ؿبیغ ٍلی دسػٌیي .ایي تَهَسّب ثِ ًذست ثِ ػبیش ًَاحی ثذى گؼتشؽ هی یبثٌذ

 .ؿبیؼتشًذ

 .ایي تَهَسػَهیي تَهَسؿبیغ هغضی پغ اص گلیَهب ٍ هٌٌظیَهباػت

تبسی دیذ، دٍثیٌی، افتبدگی پله، ػشدسد، تَْع، اػتفشاؽ، تـٌح، آثشیضؽ ثیٌی، تـٌگی ثیؾ اصحذ،  :عالئم بیماری

 .تغییشات لبػذگی، افضایؾ ٍصى، ػمت افتبدگی سؿذیب سؿذ ثیؾ اصحذدسوَدوبى، افت لٌذخَى، فـبسخَى پبییي

 . ًبؿٌبختِ اػت ٍ لی ثشخی اصاًَاع آًْب هوىي اػت ًبؿی اص ػَاهل طًتیه ثبؿذ:علل بیماری

هغض، آًظیَگشافی هغض ٍ ثشسػی ّبی CT SCAN ،MRIآصهبیؾ هبیغ هغضی ًخبػی ٍخَى، سادیَگشافی ٍ : تشخیص

 .ثیٌبیی

 . ؿبهل خشاحی ٍ ثشداؿتي تَهَس، اؿؼِ دسهبًی، َّسهَى دسهبًی یبتشویجی اص ػِ دسهبى هی ثبؿذ:درمان

: مراقبت های قبل از جراحی

 ثؼذاصتشاؿیذى هَّب ػشخَدساثبوالُ یبسٍػشی ثپَؿبًیذتب ّن گشم .هَّبی ًبحیِ ػول لجل اصخشاحی تشاؿیذُ هی ؿَد

 .ثوبًذ ٍ ّن اضطشاة ووتشی داؿتِ ثبؿیذ

 ؿیشثٌَؿیذ ٍ اصهصشف هبیؼبت ػشؿبس . ثشای ایٌىِ خَاة ساحتی لجل اصػول داؿتِ ثبؿیذ ، ؿت لجل اص ػول حوبم وٌیذ

 .اص وبفئیي ، لَُْ ، چبی، وشُ ٍ اػتؼوبل دخبًیبت ثپشّیضیذ

 ػؼی وٌیذصٍدثخَاثیذ. 

   دسصَست داؿتي اضطشاة ثب پشػتبس خَدصحجت ًوبییذ، صحجت ٍ ثیبى آًچِ ػجت ًگشاًی ؿوب ؿذُ تب حذلبثل
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 .تَخْی دسوبّؾ اضطشاة ؿوبػَدهٌذ اػت

 ؿبم ػَح ػبدُ ٍ ثذٍى حجَثبت ثخَسیذ. 

 ؿت لجل اص خشاحی ثِ ؿوبهلیي دادُ هی ؿَد تب سٍدُ ّب تخلیِ ؿذُ ٍ پغ اص خشاحی یجَػت ؿوبسا آصاسًذّذ. 

 لجل اص سفتي ثِ اطبق ػول هثبًِ خَدساخبلی وٌیذ. 

  دساطبق ػول ٍ پغ اص ثیَْؿی لَلِ ای دسهدشای تٌفؼی ؿوب لشاس دادُ هی ؿَد وِ پغ اص َّؽ آهذى تَػط

 .پضؿه خبسج هی ؿَد

 ػبػت لجل اص ػول پوبد 24اص .دسصَست خشاحی اص طشیك ثیٌی، هَّب ثبووه لیچی ظشیف وَتبُ ؿَد 

 ػبػت یىجبس  داخل هدشای ثیٌی ثوبلیذ تب آلَدگی هیىشٍػىَپی هؼیشخشاحی 4تتشاػیىلیي یه دسصذ ّش 

 .وبّؾ یبثذ

  ِپغ اص خشاحی اص طشیك ثیٌی ، یه پبًؼوبى ًؼجتبً حدین سٍی حفشُ ّبی ثیٌی داسیذ ٍ ثبیذاص ػشفِ ٍ ػطؼ

 .ؿذیذ اختٌبة ًوبییذ

: مراقبتهای پس از جراحی

  گبّی اٍلبت ثِ ػلت ٍسم پله ّب ٍ چـن ّب . ٍسم اطشاف چـن اصػَاسض ؿبیغ خشاحی داخل خودوِ اػت

اػتفبدُ اص . خْت وبّؾ ٍسم ثبیذ تب دٍّفتِ پغ اصخشاحی ػشتخت ثیوبسثبال ثبؿذ.تب چٌذسٍص پغ اص ػول ثبصًوی ؿًَذ

 .ووپشع ػشد ػجه سٍی چـن ّب هی تَاًذووه وٌٌذُ ثبؿذ

  یىی اصػَاسض هْن ٍ ؿبیغ خشاحی تَهَسّیپَفیض، ػبسضِ ای ثِ ًبم دیبثت ثیوضُ اػت وِ دسآى ادساس سلیك ثب

ثِ .حدن صیبد دفغ هی ؿَد وِ استجبطی ثب هیضاى هصشفی ًذاسد یؼٌی ثب هحذٍد وشدى هبیؼبت ، همذاس ادساس ون ًوی ؿَد

ثشای وٌتشل ایي ػبسضِ داسٍ .ػلت دفغ ادساس فشاٍاى ثیوبساحؼبع تـٌگی هی وٌذ ٍ ًیبص داسد هبیؼبت فشاٍاى ثٌَؿذ

ٍلی گبّی ثِ طَس دایوی .ا یي ػبسضِ هؼوَال گزسا هی ثبؿذٍ طی چٌذسٍص پغ اص ػول ثْجَد هی یبثذ.تدَیض هی ؿَد 

 .ثبلی هی هبًذٍ ثشای دسهبى ًیبص ثِ هصشف داسٍ ٍ اػپشی خَاّیذداؿت

 ػبػت یبثیـتش دّبى سا 4الصم اػت ّش .اصثخَسػشد دساتبق اػتفبدُ ًوبییذٍثبػشم ؿؼتـَی گشم دّبًـَیِ ًوبییذ  
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 .ثـَییذاهب تب صهبًی وِ هحل ثشؽ دس ثبالی دًذاى ّب التیبم ًیبفتِ، دًذاى ّب سا هؼَان ًضًیذ

  اصدهیذى یبثبدوشدى ثیٌی ٍ ّشفؼبلیتی وِ فـبسداخل خودوِ ساافضایؾ هی دّذ ، ّوچٌیي صٍسصدى ٌّگبم ادساس

 .وشدى یب اخبثت هضاج خَدداسی ًوبییذ

  دسصَست ون یبصیبد ؿذى ادساس، تـٌگی صیبد، خَاة آلَدگی ، تغییشثیٌبیی ، تشؿح صسدسًگ ٍ خًَی اص

 .گَؽ ٍ ثیٌی حتوبً ثِ پشػتبس ٍ پضؿه اطالع دّیذ

 ثٌبثشایي حتوبً پشػتبسٍ پضؿه .هضُ ؿَسی دسدّبى هوىي اػت ثِ ػلت ًـت هبیغ هغضی ًخبػی دسحلك ثبؿذ

 .خَدسا هطلغ ػبصیذ

 خْت خلَگیشی اص یجَػت ، غزاّبی حبٍی فیجش فشاٍاى .ثِ طَسولی هحذٍدیت سطین غزایی خبصی ًیبص ًذاسیذ

 .ٍ هیَُ ٍ ػجضیدبت هصشف ًوبییذ

 مراقبت درمنسل

  ثیوبسهوىي اػت ثیمشاس ثبؿذ ٍتغییشات خلمی ثِ صَست افؼشدگی، ػشخَؿی، ثذثیٌی ٍاضطشاة ؿذیذ ًـبى

 .خبًَادُ ٍدٍػتبى ًمؾ حوبیتی داسًذ ٍثبیذ ثِ ثیوبس فشصت داد تب حشف ثضًذ ٍاحؼبػبت ٍ ًگشاًی خَدسا ثیبى وٌذ.دّذ

 صهبى ٍػذُ غزایی طَسی تٌظین ؿَد وِ ثِ ػلت دسد یب هـىالت ًبؿی اصدسهبى ووتشدسسًح ثبؿذ. 

  حضَس خبًَادُ ٍدٍػتبى هی تَاًذ ػجت دلگشهی ٍ وبّؾ اضطشاة ثیوبسثبؿذ ٍ اختالل خَاة ٍی سا

ػپشی وشدى ػبػبتی ثبثیوبس ، صحجت ٍ گفتگَ ثبػث هی ؿَدوِ تشع ٍاضطشة ًٍگشاًی ووتش . تبحذٍدی ثْجَدثخـذ

 .ٍ ؿت ثیوبسساحت تش ثخَاثذ

  پغ اص خشاحی هؼوَالً ثیوبسثِ صذاّبی ثلٌذ حؼبع هی ؿَد ثٌبثشایي الصم اػت هحیط آسام ٍ ثی صذایی ثشای

 .خلَگیشی اص تحشیه ثِ ٍخَدآٍسیذ

  ،هَاسدی چَى خًَشیضی اص هحل خشاحی، تت ٍلشص ٍ دسدػضالًی، لشهضی ٍحؼبػیت ، تَسم هحل خشاحی

 .ثَی ثذ،  ٍ ػشدسد، تشؿح اص ثیٌی ٍ ػَدّشیه اص ػالئن ثیوبسی ، ػشیؼب گضاسؽ ؿَد


