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 מחלה משפחתית של אדנומה מבודדת של בלוטת יותרת המוח 

(Familial isolated pituitary adenoma) 
 

  ORPHAcode314777: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה
תורשתי נדיר, המתאפיין באדנומה שפירה בבלוטת יותרת המוח עם הפרשות )כגון פרולקטין, הורמון גדילה, גידול אנדוקריני 

הורמון ממריץ בלוטת התריס( או ללא הפרשות. תסמינים עשויים להופיע עקב הפרשות יתר של הורמונים ו/או עקב השפעת 
  .במוחמסת הנגע על מבנים מקומיים 

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 מייצגת  FIPA( אינה ידועה. עם זאת, FIPA)מחלה משפחתית של אדנומה מבודדת של בלוטת יותרת המוח שכיחותה של 
 ממקרי האדנומה של בלוטת יותרת המוח. על פי דיווחים המחלה שכיחה יותר בנשים. 2-5%-כ

 

 תיאור קליני
)כגון פרולקטינומה  שהוא מכל סוג להיות אדנומות מפרישותהמוח יכולות  ת, אדנומות של בלוטת יותרFIPA-ב
(prolactinoma( אקרומגליה ,)acromegaly( תסמונת קושינג ,)Cushing's disease הפרשת הורמוני המרצת בלוטת ,)

חברים הנגועים באדנומות של  2-4כוללות בדרך כלל  FIPA בעלות רקע תורשתי שלמשפחות . ללא הפרשותהתריס( או 
, אדנומות של FIPA-ב .בעוד שמקרים שבהם יש מספרים גדולים יותר של חולים למשפחה נדירים יותרהמוח,  תבלוטת יותר

 תותר. אדנומות של יFIPAבדרך כלל בגיל צעיר והן גדולות יותר מגידולים ספורדיים מקבילים שאינם  יותרת המוח מתחילות
האדנומה של יתר של הורמונים ו/או כתוצאה מהשפעת מסת -יכולות לגרום לתסמינים כתוצאה מהפרשת FIPA-המוח ב

, AIPעם מוטציות  FIPA בעלות רקע תורשתי של במשפחות יותרת המוח על מבנים מקומיים במוח )כגון הפרעות ראייה(.
 בהפרשות יתר ניכרות של הורמונים.  מתאפיינים קרובות תוקפניים ואדנומה של יותרת המוח לעתים המאפייני הצמיחה של 

                

 אטיולוגיה
אינה ידועה.  ,האטיולוגיה של אדנומות של בלוטת יותרת המוח, FIPAמהמשפחות שיש להן רקע תורשתי של  80%לגבי עד 

 היא  סברה. הFIPA-הנגועים במקרובי המשפחה  20%-אחראיות לכ  AIP (11q13.2)עם זאת, מוטציות בגן
של תאי נבט מלוות בפגיעה משנית של  AIPפועל כגן מדכא סרטן. אדנומות של יותרת המוח הנגרמות ממוטציות  AIP -ש

 (.tumorigenesisהיווצרות גידולים )או מוטציה( ופעולה זו ככל הנראה מעדיפה או מעוררת  חסרהאלל הנוסף )כגון 
 

 

 טכניקות אבחון
בני משפחה הנגועים באדנומות של יותרת המוח. בדיקות הורמונליות  2-4בדרך כלל כוללות  FIPAמשפחות בעלות רקע של 

( משמש לאישור נוכחות אדנומה של MRI. דימות תהודה מגנטית )FIPA -משמשות לזיהוי הפרשות הורמונליות חריגות ב
( במשפחות pituitary apoplexyפופלקסיה של בלוטת יותרת המוח )יכולות להוביל לא AIPיותרת המוח ומידותיה. מוטציות 

 וסימנים הורמונליים לאפופלקסיה ייתכנו בבני משפחה נגועים.      MRIבדיקות , כך שFIPAעם רקע תורשתי של 

 

 אבחנה מבדלת
משפחתית בילדים וגדילת יתר , 1( מסוג multiple endocrine neoplasia) תסמונת רב בלוטיתכוללת  אבחנה מבדלת

(familial infantile gigantismהעלול ,)כ יראותלה ות- FIPA. 
 

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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 ייעוץ גנטי
להעברת  50%וכך, קיים סיכון של  ,בילדים, תבנית התורשה היא אוטוזומלית דומיננטית  AIPעם מוטציות FIPAבמקרים של 

המוטציה בתורשה מהורה חולה. עבור משפחות עם גן לא מזוהה, מומלץ לשקול תבנית תורשה אוטוזומלית דומיננטית. 
מפתחים בסופו של דבר אדנומה של יותרת   AIPמנשאי מוטציית 20%מחקרים בינלאומיים בקנה מידה גדול, הראו כי רק 

 המוח.   
 

 

 וטיפולניהול 
אדנומות של יותרת המוח שאינן למומלצות ההנחיות העל פי , בדרך כלל מטופלות FIPA חוליבאדנומות של יותרת המוח 

FIPA עם זאת, במשפחות בעלות רקע תורשתי של .FIPA  עם מוטציותAIP אדנומות של יותרת המוח )לעתים קרובות כאלו ,
 המפרישות הורמון גדילה( יכולות להיות גדולות ובעלות תגובה גרועה לטיפול כולל פרוצדורות כירורגיות וטיפול רפואי. 

 

 פרוגנוזה
לא בוצעו.  ,חהשוואה למקרים ספורדיים של חולי אדנומה של יותרת המוב FIPAתוצאות רשמיות לגבי חולים עם  ם שלמחקרי

עם זאת עקב מידותיו הגדולות של הגידול, הגיל הצעיר בעת התפרצות המחלה והתגובה החלשה יותר לטיפולים תרופתיים 
(, ההשפעות ההורמונליות והשפעות הגידול עלולות להיות קשות יותר לשליטה AIPעם מוטציות  FIPA)בייחוד במשפחות 

    עומס טיפולי גדול יותר.ועשויות לדרוש 

 

 :מומחהמבקר 
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 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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