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در سرتاسر جهان، با پیشرفت جوامع رو به رفاه و افزایش دارایی، 
مردم گرایش به تغییر از زندگی روستایی به شهری، از کارگری به 
پشت میزنشینی، از پروتئین گیاهی به پروتئین گوشت پرچرب و از 
کربوهیدرات های کمپلکس به قندهای خالص تصفیه شده را نشان 
به تغییر  آنها  افراد در پی تشخیص سرطان  در  می دهند. برخی 
رژیم غذایی خود اقدام می کنند. متأسفانه این تغییرات ممکن است 
برای  باشند.  نامناسب  یا حتی بی مورد و  بی اندازه کم، بسیار دیر 
تأثیر موفقیت آمیز، باید سبک زندگی و الگوی تغذیه ای مناسب در 
اولین فرصت توسط افراد جامعه رعایت گردد تا هدف پیش گیری 

از سرطان و سالمت شهروندان محقق گردد.
محصوالت غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها و ربایندگان رادیکال های 
آزاد، کاندیداهای بالقوه برای مقابله مستقیم با سرطان زایی می باشند. 
و  مسمومیت زدایی  فرآیندهای  افزایش دهنده  غذایی  ترکیبات 
فعال سازی  کاهش دهنده  غذایی  اجزاء  همچنین  و   DNA ترمیم 
اثر غیرمستقیم علیه سرطان زایی  با  نیز  متابولیک مواد سرطان زا 
کمک می کنند. خواص بالقوه ضدسرطان زایی برای میوه جات تازه 
بوده(،  از نظر ویتامین ها غنی  و برخی سبزیجات مثل فلفل )که 
سبزیجات خانواده چلیپائیان یا کلم )کلم معمولی، کلم بروکسل، 
کلم بروکلی و...( حاوی گلوکزینوالت ها با فعالیت باالی سم زدایی، 
ادویه جات متداول )سیر، زنجبیل، کومارین و ...( و قهوه )در حد 
اعتدال( و همچنین چای سبز و سیاه )با ارجحیت چای سبز در 
از  بسیاری  فعالیت  بازدارنده  پلی فنل های  زیاد  محتوای  با  ارتباط 

سرطان زاها( به خوبی شناخته شده است.
برخی مطالعات اپیدمیولوژیک، توصیف کننده اهمیت رابطه بین 
تغذیه و سرطان زایی می باشد. در کشمیر؛ ناحیه آسیایی قرار گرفته 
در طول مرز بین هند و پاکستان، میزان بروز باالی سرطان مری 
اثر  وجود دارد. در نگاه اول، رابطه این سرطان با مصرف چای و 
ولی  می رسد  نظر  به  تعجب آور  آن  شناخته شده  ضدسرطان زایی 
کاماًل  کشمیر  در  چای  آماده سازی  روش  که  داشت  نظر  در  باید 
روش  به  داغ  آب  در  چای  عصاره  تهیه  به جای  است؛  اختصاصی 
مورداستفاده در چین، اروپا و آمریکا، برگ های چای در آب شور 
برای مدت طوالنی جوشانده می شود. در تحت این شرایط )حرارت 
به  چای  برگ های  در  موجود  آلکالوئیدهای  نمک(،  وجود  و  باال 
ان-نیتروزآمین ها تبدیل می شوند، ترکیباتی که برای مری به شدت 

سرطان زا می باشند.
نمونه دیگر در ارتباط با سوئد مطرح است؛ رژیم غذایی سنتی در 
به خوبی پخته شده تشکیل گردیده،  قرمز  از گوشت  اسکاندیناوی 
است،  نادر  بسیار  تازه  میوه جات  و  سبزیجات  مصرف  آنکه  ضمن 
در نتیجه مردم سوئد از بروز تقریباً باالی سرطان معده ورکتوم در 
مقایسه با دیگر کشورهای اروپا برخوردارند. این یافته به مبارزه ای 

منطقی با هدف تغییر عادات غذایی مردم منجر گردید.
است.  گرفته  قرار  اپیدمیولوژیست ها  موردتوجه  مهاجرین  بررسی 
این گروه مردم با رفتارهای بسیار متفاوتی از عادات تغذیه سنتی و 
غذاهای فرآوری شده )با حفظ این عادات در محل جدید یا ترک 
آنها(، آلودگی محیطی و محلی غذا تا اختالفات نژادی )قومی( در 

پلی مورفیسم ژنتیک روبرو هستند.
میزان بروز تومورهای مرتبط با استفاده از گیاهان سرخس نخلی 
باالست،  بسیار  ژاپن  جزایر  برخی  در  نشاسته  منبع  به عنوان 
عدم  با  جزیره  این  از  مهاجرین  در  سرطان  مخاطره  درحالی که 
دسترسی به میوه های گردویی سیکاد به طور قابل توجهی کاهش 
وجود  از  ناشی  مصر  در  معده  سرطان  باالی  میزان  است.  داشته 

در  نامناسب  ذخیره سازی  با  غذایی  محصوالت  در  آفالتوکسینها 
نظر گرفته شده، درصورتی که در مهاجرین مصری با عدم مصرف 
مصرف  باالی  سطح  بین  رابطه  نمی افتد.  اتفاق  آلوده  محصوالت 
چربی و خطر ایجاد سرطان در زنان قفقازی به اثبات رسیده است 
اما برای زنان ژاپنی چنین رابطه ای شناخته نشده است که به نظر 

می رسد به علت اختالفات ژنتیکی در این جوامع می باشد.
متخصصین علوم تغذیه، رژیم غذایی با ویژگی های زیر را توصیه 
می کنند: میوه جات و سبزیجات تازه فراوان، استفاده ترجیحی از 
قرمز،  گوشت  به  نسبت  ماهی  بیشتر  مصرف  گیاهی،  روغن های 

استفاده از مقادیر زیاد ادویه جات و آب انگور قرمز.
گروه  به  بروکسل  کلم  و  کلم  گل  بروکلی،  کلم  معمولی،  کلم 
این  ضدسرطان زایی  فعالیت  دارند.  تعلق  چلیپائیان  سبزیجات 
سبزیجات به میزان باالی گلوکزینوالت موجود در آنها، ترکیباتی 
با قابلیت تحریک آنزیم های سم زدایی- سرطانزا وابسته می باشد. 
خوشبختانه این خاصیت ضدسرطان زایی کلم، به کلم تازه محدود 
نشده بلکه در اشکال پخته یا تخمیر شده )برای مثال کلم رنده 
شده و آب پز با سرکه( این سبزی نیز دوام می یابد. همچنین بعضی 
از دستورات غذایی چینی مثل زمان کوتاه فرآوری گوشت یا ماهی 
با حرارت، استفاده فراوان ادویه جات و مصرف باالی چای سبز قابل 

توصیه می باشد.
به طورکلی مقادیر سرطان زاهای موجود در ترکیبات غذایی نسبتاً 
رژیم های  تنها  اپیدمیولوژیک،  مطالعات  به  توجه  با  هستند.  کم 
آنها  دسترس  قابل  اجزاء  یا  مداوم  مصرف  با  یکنواخت  غذایی 
به  وابسته  سرطان  ایجاد  با  می توانند  غذایی  مکمل های  به عنوان 
این  باقیمانده  پرسش  این،  وجود  با  باشند،  مرتبط  غذایی  رژیم 
است که برای کاهش مخاطره سرطان مرتبط با تغذیه چه اقدامی 
انجام داد؟ در این مورد، متخصصین علوم تغذیه توصیه  می توان 
بسیار ساده ای را پیشنهاد نموده اند؛ کوتاه ترین تفسیر رژیم غذایی 
متنوع است. در بیان گسترده تر، این رژیم غذایی متنوع به صورت 
و  گوشت  محدود  مصرف  با  تازه،  میوه جات  و  سبزیجات  از  غنی 
الکلی  مشروبات  از  اجتناب  و  گیاهی(  روغن های  )ترجیحاً  چربی 

توصیف می شود.

ادویه های  در  شیمیایی  پیشگیری کننده  فنلی  ترکیبات 
غذایی

*کورکومین زردچوبه

قرن ها  غذا  طبیعی  رنگی  و  نگهدارنده  ماده  به عنوان  زردچوبه 
زخم،  التهاب  بهبود  در  زردچوبه  تأثیر  است.  بوده  استفاده  مورد 
میکروب ها  رشد  و  لیپید  اکسیداسیون  پالکت ها،  جمع شدگی 
نشان داده شده است. اثرات ضدتوموری عصاره زردچوبه از طریق 
مشاهده  سرطان زایی  پیشرفت  و  رشد  مرحله  دو  هر  بازدارندگی 

گردیده است. ریزوم خشک شده زردچوبه حاوی کورکومین است 
خواص  کورکومین  می سازد.  فراهم  را  گیاه  زرد  رنگدانه های  که 
انواع  از  ناشی  بدخیمی های  با  و  دارد  و ضداکسیدانی  ضدالتهابی 
سرطان زاهای شیمیایی در حیوانات آزمایشگاهی مقابله می نماید. 
از  ناشی  تومورهای  پیشرفت  از  کورکومین  تجربی،  مطالعات  در 
مواد شیمیایی در حفره دهان، پوست، معده، دئودنوم و کولون در 

جوندگان جلوگیری می کند.

*جین جرول و متجانس های آن در زنجبیل

سال  از ۲500  بیش  برای  غذا  و چاشنی  ادویه  به عنوان  زنجبیل 
وسیع  استفاده  بر  عالوه  است.  شده  مصرف  جهان  سرتاسر  در 
زنجبیل به عنوان ادویه در غذاهای فصلی، ریزوم زنجبیل از زمان 
تب،  سرماخوردگی،  درمان  برای  شرق  گیاهی  طب  در  باستان 
معدی-روده ای،  گوارشی  ناراحتی های  روماتیسمی،  اختالالت 
تهوع و استفراغ ناشی از بیماری سفر و جذام مورد استفاده قرار 
استفراغ، مدر، ضدالتهابی،  اثرات ضدتهوع-  زنجبیل  است.  گرفته 
ضددرد، ضدنفخ، آنتی اکسیداتیو و ضدتب دارد. جین جرول مسئول 
را  فارماکولوژیک  خواص  انواع  و  بوده  زنجبیل  ویژه  تندوتیز  مزه 
دربردارد. در مطالعات تجربی آزمایشگاهی عصاره آبی زنجبیل از 
تومورزایی پستان در موش جلوگیری کرد. همینطور شکل گیری 
پاپیلوما را در موش کاهش داد. در بررسی دیگری تجویز زنجبیل 
آزوکسی متان  از  ناشی  روده ای  نئوپالسم های  هفته،  مدت سه  به 
شدن  ملغی  باعث  همچنین  داد.  کاهش  قابل توجهی  شکل  به  را 

متاستاز ریوی در موش های با کاشت سلول های مالنوما شد.
هلیکوباکتر پیلوری از علل اصلی مرتبط با سوءهاضمه، بیماری زخم 
گوارشی و سرطان معده است. جین جرول از رشد برخی سویه های 
هلیکوباکتر پیلوری در محیط کشت جلوگیری نموده و این فعالیت 
به اثرات پیشگیری کننده شیمیایی زنجبیل در سرطان زایی معده 

کمک می کند.

*کاپسی سین در فلفل های تند هندی

مروریبرترکیباتغذاییضدسرطان

دکترطاهرهاسالممنش
استادیارپاتولوژیدانشگاهعلومپزشکیرفسنجان
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ارزش تغذیه ای فلفل های تند قرمز به میزان کاروتنوئیدها، ویتامین 
C و ویتامین E که آنتی اکسیدان های قوی می باشند نسبت داده 
شده است و خواص تند و تیز و محرک آنها به آلکالوئید کاپسی سین 

مربوط می شود.
مصرف  ارتباط  ایتالیا،  در  جمعیت  اساس  بر  شده  انجام  مطالعه 
فلفل قرمز و کاهش میزان سرطان معده را گزارش نموده است. 
و  هندی  تند  فلفل  پیشگیری کننده  اثرات  سنگاپور  در  محققان 
جزء کاپسی سین تندوتیز آن را در پپتیک اولسر گزارش کرده اند. 
به عنوان  کاپسی سین  یا  تند  فلفل های  نقش  بر  گزارش  چندین 
محرک ترشح شیره های گوارشی اشاره داشته که ممکن است سپر 
محافظتی آستر معده را در مقابل اسیدها و الکل ها تشکیل دهند. 
نقش کاپسی سین به عنوان بازدارنده رشد هلیکوباکتر پیلوری که از 
علل زخم های گوارشی می باشد، در محیط کشت نشان داده شده 
شدید  تحریک  قرمز،  فلفل های  زیاد  مقادیر  که  وجودی  با  است. 
معده و مری را موجب شده، مقادیر کم موجود در رژیم های غذایی 
نرمال با احتمال زیاد از سرطان جلوگیری می کنند. با وجود این 
زخم های  دچار  افراد  در  به ویژه  قرمز  فلفل  زیاد  بسیار  مصرف  از 

گوارشی، ناراحتی های قلبی یا گاستریت باید اجتناب شود.

*کارنوزول و اسید رزماری  نیک اکلیل کوهی )رزماری(

ضدالتهابی  ضداکسیدان،  اثرات  و  خواص  از  رزماری  عصاره های 
خواص  با  فنلی  دی ترپنوئید  چندین  برخوردارند.  و ضدباکتریایی 
آنتی اکسیدان از برگ های رزماری جدا شده است. این ترکیبات را 
کارنوزول و اسید رزماری نیک تشکیل می دهند. کارنوزول خواص 
آنتی اکسیدان قوی از جمله جذب و خنثی کردن پراکسی نیتریت 
را نشان می دهد. پراکسی نیتریت خواص اکسیدکنندگی قوی دارد 
و باعث مرگ سلول، پیر شدن سلول و سرطان زایی می شود. اسید 
رزماری  ضدالتهابی  و  آنتی اکسیداتیو  دیگر  ترکیب  نیک  رزماری 
می باشد. تجویز خوراکی اسید رزماری نیک از آسیب ریوی ناشی از 
دود اگزوز در ریه جلوگیری نموده و در مقابل آسیب کبدی ناشی 

از لیپوپلی ساکارید در موش محافظت می کند.
عصاره های رزماری به عنوان بازدارنده سرطان زایی تجربی گزارش 
تومور  بروز  بارزی  نحو  به  رزماری  عصاره  غذایی  مکمل  شده اند. 
فعالیت  به  کارنوزول  می رسد  نظر  به  می دهد.  کاهش  را  پستان 
آپوپتوز  باعث  کارنوزول  می کند.  کمک  رزماری  ضدتوموری 
لوسمی  سلولی  رده  چندین  در  سلول(  برنامه ریزی شده  )مرگ 
کارنوزیک  اسید  دیگری  مطالعه  در  می شود.  حاد  لنفوبالستیک 
با فعالیت آنتی اکسیدان قوی از تکثیر سلول های لوسمی میلوئید 

انسان جلوگیری نمود.

*اوژنول میخک

میخک/شب بو در طب سنتی شرقی به عنوان داروی ضدکرم و عامل 
ضدباکتریایی و همچنین برای درمان درد دندان مورد استفاده بوده 
است. اوژنول یکی از ترکیبات اصلی در روغن اسانس دار میخک بوده 
که در حد وسیع به عنوان ماده معطر و همچنین در فرآورده های 
اورژنول  آنتی اکسیدانی  خاصیت  می باشد.  استفاده  مورد  آرایشی 
به خوبی شناخته شده است. در بین عصاره های مایع الکلی مورد 
استفاده ادویه جات از جمله سیر، زنجبیل، پیاز، نعناع، میخک ها، 
دارچین و فلفل، میخک باالترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را 

نشان می دهد.
انسان  کولون  سرطان  سلول های  تکثیر  از  اوژنول  حاوی  عصاره 
جلوگیری می کند. فعالیت ضد سرطانی اوژنول به تولید گلوتاتیون-

S-ترانسفراز در کبد و روده کوچک موش نسبت داده شده است. 
اثر حفاظتی را علیه  اوژنول حداقل  در مقابل در بعضی مطالعات 
و  است  داشته  مطالعه  مورد  موش های  بعضی  در  سرطان زایی 
سرطان زایی پیش معده در موش ها را تقویت می نماید، به همین 
روغن های  و  اوژنول  شیمیایی  پیشگیری کننده  اثرات  تأیید  دلیل 
گیاهی حاوی اوژنول مثل روغن میخک به مطالعات بیشتری نیاز 

دارد.
انواع وسیع مواد شیمیایی گیاهی خوراکی به عنوان عوامل حفاظتی 
سلولی  کشت  و  حیوانی  مدل های  از  بسیاری  در  سرطان  علیه 
نشان داده  شده اند. خواص پیشگیری کننده شیمیایی و همچنین 
فعالیت های آنتی اکسیداتیو و ضدالتهابی بسیاری از ترکیبات فنلی 

مشتق شده از ادویه جات گزارش شده است.

اجزاء تشکیل دهنده  و  به وسیله چای  *پیش گیری سرطان 
چای

است.  نوشیدنی در سطح جهان  پرمصرف ترین  از آب،  بعد  چای، 
کاملیا  گرم،  هوای  و  آب  سبز  همیشه  گیاه  از  چای  انواع  تمامی 
سیننسیس مشتق شده اند. برگ های گیاه کاملیا سیننسیس برای 
دوام و عمر مفید خشک می شود. شیوه فرآوری برگ های تازه چای 
و حد مواجهه آنها با اکسیژن نوع چای را تعیین می کند. در تولید 
از  چای سبز، برگ ها بخار داده شده، ساییده شده و در اجتناب 
اکسیداسیون خشک می شود. در تولید چای سیاه، برگ های چای 
خرد می شود تا اکسیداسیون کاتالیز شده به وسیله آنزیم امکان پذیر 
برگ های چای، سیر  پلی فنلی در  ترکیبات  فرآیند  این  در  گردد. 
پلیمریزاسیون و دیگر واکنش های شیمیایی را طی نموده که منجر 
چینی  چای  نوعی  اوالنگ  چای  می گردد.  متمایز  مزه  و  رنگ  به 
است که پیش از خشک شدن قدری تخمیر شده است و بین چای 
سبز و سیاه قرار می گیرد. در این نوع چای پلی فنل ها در برگ ها 

تنها به طور جزئی اکسید می شوند.

شیمی چای
و  ساخته  غیرفعال  را  آنزیم ها  سبز  چای  برگ های  دادن  حرارت 
می شود.  حفظ  خشک  چای  برگ های  در  متشکله  اجزاء  ازاین رو 
۲/5 گرم برگ چای سبز دم کرده در ۲50 سی سی آب داغ، حاوی 
میلی گرم   50 تا   ۲0 و  کاته چین ها  از  میلی گرم   3۲0 تا   ۲40
کافئین می باشد. در چای سیاه دم کرده کاته چین ها، تئافالوین ها 
و تئا روبی جین ها به ترتیب سه تا ده درصد، دو تا شش درصد و 
بیشتر از بیست درصد وزن خشک را شامل می گردند. تئافالوین ها 
به مزه آن کمک  و  بوده  قهوه ای چای سیاه  مسئول رنگ قرمز– 

می کنند.

پیشگیری سرطان زایی در مدل های حیوانی به وسیله چای و 
اجزای تشکیل دهنده آن

و  سبز  چای  نوع  دو  هر  برای  سرطان  پیشگیری کننده  فعالیت 
سرطان زاهای  تأثیر  تحت  جوندگان  در  تومورها  علیه  سیاه  چای 
اشعه فرابنفش و مواد شیمیایی و همچنین تومورهای خودبخودی 
شده  داده  نشان  ژنتیکی  تغییریافته  و  وحشی  نوع  موش های  در 
است. اعضاء تحت اثر محافظتی چای شامل ریه ها، پوست، حفره 
پانکراس، مثانه، روده کوچک، کولون و  دهان، مری، معده، کبد، 
پروستات می باشد. تجویز چای به بازدارندگی تومورزایی ریه کمک 
می کند. در مدل های حیوانی تجویز چای سیاه به موش های مبتال 
به آدنومای ریه به طور چشمگیری از تکثیر سلول های توموری و 
پیشرفت آدنوما به سرطان جلوگیری نمود، با این وجود بازدارندگی 
تومورزایی ریه به وسیله نمونه های مختلف چای به وضوح نشان داده 
نشده است، برای مثال عصاره چای سبز تکثیر تومور ریه ناشی از 

دود سیگار را کاهش نداد.
نقش چای در بازدارندگی تومورزایی طبیعی یا خودبخودی نشان 
داده شده است، مثاًل تجویز چای دم کرده، چای سبز یا سیاه تازه 
موش  در  ریه  رابدومیوسارکومای  و  آدنوما  خودبخودی  توسعه  از 
جلوگیری نمود. نشان داده شده است که مصرف خوراکی یک دهم 
درصد پلی فنل های چای سبز میزان بروز تومور را تا شصت و پنج 
که  آب  مصرف کننده  حیوانات  برعکس  می دهد.  کاهش  درصد 
میزان باالی تومور به دیگر اعضا را داشتند، موش های مصرف کننده 

چای هیچگونه متاستازی نشان نداده اند.
با تجویز خوراکی  لوله گوارش، در تماس مستقیم  حفره دهان و 
دریافت  چای  مصرف  از  را  منافع  بیشترین  است  ممکن  چای، 
کننده  طی  سلول های  )درصد  آپوپتوتیک  شاخص  چای  نمایند. 
مرگ برنامه ریزی شده سلولی( تومورها را افزایش داده، درحالی که 
مهار  می دهد.  کاهش  را  مویرگ ها  دانسیته  و  تکثیر  شاخص 
سرطان های مری، پیش معده و روده به وسیله تجویز چای نشان 
داده شده است. همچنین بازدارندگی سرطان زایی کولون به وسیله 
چای در چندین مطالعه مشاهده شده، هرچند که چنین اثری در 

مطالعات دیگر به ثبت نرسیده است.
کافئین نقش مهمی در بازدارندگی سرطان زایی پوست ایفا می کند. 
درحالی که تجویز خوراکی چای سبز یا چای سیاه در کاهش بروز 
تجویز  بوده،  مؤثر  ماوراءبنفش  اشعه  از  ناشی  پوستی  تومورهای 
خوراکی چای های فاقد کافئین تأثیر بسیار کمی داشته یا بدون 

اثر بوده اند.

مطالعات اپیدمیولوژیک مصرف چای و سرطان
بسیاری از مطالعات مورد شاهدی بر مصرف مقادیر زیاد چای با 
اشاره  معده  و  مری  سرطان های  به ویژه  سرطان  مخاطره  کاهش 
دارند، با وجود این بسیاری از مطالعات دیگر این اثر محافظتی را 
ممکن  اپیدمیولوژیک  مطالعات  متناقض  نتایج  نکرده اند.  مشاهده 
از نوع و مقدار چای مصرفی بوده باشد. مطالعات در  است ناشی 
فنجان  ده  از  بیش  مصرف کننده  زنان  که  است  داده  نشان  ژاپن 
چای سبز در روز با کاهش بروز سرطان تمامی اعضا به طور توأم 
مواجه بوده اند. از طرف دیگر در هلند مطالعه هم گروهی در مورد 
بر  تأثیری  سیاه  چای  مصرف  داد  نشان  سرطان  و  غذایی  رژیم 
ندارد.  پستان  و  ریه  معده،  رکتوم،  کولون،  سرطان های  مخاطره 
اثر محافطتی مصرف چای  درحالی که مطالعه مشابهی در مسکو 
سیاه را در مقابل سرطان رکتوم زنان به ثبت رسانده است. مطالعه 
زنان  بین  در  جمعیت  اساس  بر  پستان  سرطان  شاهدی  مورد 
آسیایی تبار ساکن در لس آنجلس جهت بررسی اثرات چای سبز و 
سیاه انجام پذیرفته است. درحالی که مصرف چای سیاه تأثیری بر 
مخاطره سرطان پستان نداشته، مصرف کنندگان چای سبز کاهش 
چندین  انطباق  از  بعد  حتی  را  سینه  سرطان  مخاطره  چشمگیر 
فاکتور بالقوه تأثیرگذار از جمله استعمال دخانیات، مصرف الکل، 
فعالیت  خانوادگی،  پستان  سرطان  تاریخچه  سیاه،  چای  و  قهوه 

بدنی و مصرف سویا و سبزیجات سبز تیره نشان دادند.
اکثر  در  است،  دشوار  مطالعات  در  چای  مصرف  مقدار  تعیین 
مورد  روز"  در  چای  فنجان  چند  "مصرف  اطالعات  پژوهش ها 
مصرف،  مقدار  بیان  در  خطا  علت  به  است.  گرفته  قرار  استفاده 
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آماده سازی  اندازه فنجان و چگونگی  ترکیب چای مورد استفاده، 
چای برحسب مقدار برگ های چای مصرفی، درجه حرارت آب و 
زمان دم کردن چای نتایج بعضی از مطالعات با یکدیگر متناقض 

است.

و  پلی فنل ها  به وسیله  سرطان  شیمیایی  *پیشگیری 
رسوراترول انگور

مجموعه پلی فنل انگور

ترکیبات فنلی از جمله رسوراترول، گروه وسیعی از متابولیت های 
بین  ارتباط  بر  اپیدمیولوژیک  مطالعات  دربرمی گیرند.  را  گیاهی 
مصرف مداوم میوه جات و سبزیجات با کاهش بروز سرطان اشاره 
دارد. پلی فنل های موجود در رژیم غذایی انسان به صورت ترکیبات 
میوه جات، سبزیجات، چای و آب انگور در وسیع ترین شکل مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
درجات  با  پلی فنل ها  از  بسیاری  حاوی  انگور  آب  و  انگور  انواع 
متفاوتی از پلیمریزاسیون می باشند. پلی فنل ها همراه با محصوالت 
ارگانولپتیک  در خصوصیات  را  مهمی  نقش  تانن ها  اکسیداسیون 
)حسی شامل بو، طعم، مزه و غیره( آب انگور دارند. به ویژه تانن ها 
انسان  بزاق  پروتئین های  با  کمپلکس هایی  تشکیل  طریق  از 
حالت جمع شدگی )قابض(، طعم و مزه آب انگور را بعهده دارند. 
پلی فنل ها از ترکیبات اصلی مرتبط با منافع سالمتی مصرف آب 
از  برخی  فعال  تشکیل دهنده  اجزاء  به عنوان  آنها  می باشند.  انگور 
خون  گردش  اختالالت  درمان  جهت  عمدتاً  دارویی  فرآورده های 
مزمن  وریدی  نارسایی  مویرگی،  پاره شدگی  یا  شکنندگی  مثل 

محیطی و میکروآنژیو پاتی شبکیه مورد استفاده می باشند.
برخی  با  انگور  دانه های  انتخابی  فنل های  فارماکولوژیک  خواص 
تونیسیتی  یا  ارتجاعی  خاصیت  افزایش  )مثاًل  فیزیولوژیک  اثرات 
و مقاومت دیواره مویرگ ها( یا اثرات شیمیایی )مثاًل فعالیت های 
آنتی اکسیداتیو و بازدارندگی شکل گیری یون سوپراکسید( مرتبط 
تجمع  کاهش  با  غذایی  رژیم  به  فنل ها  افزودن  غالباً  می باشد. 
پالکتی همراه است. قابلیت پلی فنل ها در خنثی سازی رادیکال های 
آزاد از طریق قطع واکنش پراکسیداسیون لیپید به خوبی شناخته 
شده است. مصرف آب انگور قرمز عاری از الکل افزایش قابل توجه 
شاخص پالسمایی آنتی اکسیدان به دام انداختن رادیکال را موجب 
می شود. درحالی که آب انگور سفید بدون الکل فاقد چنین اثری 
است. آب انگور قرمز در محافظت لیپوپروتئین های با دانسیته کم از 
اکسیداسیون به وسیله رادیکال های آزاد کاماًل کارایی داشته است.

رسوراترول
یافت  قرمز  انگورهای  در  عمدتاً  و  گیاه  چندین  در  رسوراترول 
تعیین شده  انگور  پوست  در  رسوراترول  غلظت  باالترین  می شود 
است. شرایط اقلیمی، نوع انگور و مدت زمان حفظ شدن پوست با 
انگور در خالل فرآیند تولید آب انگور برخی فاکتورهای تأثیرگذار 
می باشند.  انگور  آب  در  ایزومرها  نسبت  و  رسوراترول  سطح  بر 
پرتودهی انگورها به وسیله نور ماوراءبنفش منجر به افزایش تولید 

رسوراترول می شود.

پیشگیری شیمیایی سرطان زایی به وسیله رسوراترول
آنتی موتاژن عمل  و  آنتی اکسیدان  به عنوان  است  قادر  رسوراترول 
اثرات  سرطان زا،  متابولیت های  سم زدایی  در  ترکیب  این  نماید. 

ضدالتهابی، مهار سیکلواکسیژناز و ایجاد تمایز سلولی در لوسمی 
انسان نقش دارد. رسوراترول ویژگی های مطلوب  پرومیلوسیتیک 
شامل  ویژگی ها  این  دربردارد.  را  شیمیایی  پیشگیری کننده  ماده 
موارد زیر است: فاقد اثر توکسیک در سلول های نرمال سالم، کارآیی 
باال در مقابل مواضع متعدد توموری، شکل متناسب برای مصرف 
خوراکی، مکانیسم اثر شناخته شده، هزینه کم برای مصرف کننده 
و قابل  قبول جمعیت انسانی. رسوراترول با وجود فراوانی در انواع 
انگور، آب انگور قرمز و چندین نوع از میوه های گردویی و توت ها 
مختلف  انواع  با  مقابله  در  را  چشمگیری  و  مالحظه  قابل  نوید 
پروستات، کبد، کولون، رکتوم،  از جمله سرطان پستان،  سرطان 
به  در  رسوراترول  قابلیت  است.  داده  نشان  خون  و  تیروئید  ریه، 
به  سرطان زایی  مختلف  مراحل  از  پیش گیری  یا  انداختن  تأخیر 
است سلول های  ممکن  رسوراترول  است. همچنین  رسیده  اثبات 
توموری مقاوم به دارو را حساس نموده تا به اثرات ناشی از دارو 

پاسخ مثبت دهند.

و  میوه ها  در  متداول  تشکیل دهنده  اجزاء  *فالوونوئیدها: 
سبزی های خوراکی

اصلی  تشکیل دهنده  اجزاء  آنها  گلیکوزیدهای  و  فالوونوئیدها 
پلی فنل های موجود در گیاهان خوراکی مثل میوه جات، سبزیجات، 
قرمز  انگور  آب  و  زیتون  روغن  چای،  دانه ها،  گردویی،  میوه های 
اثرات سودمند  از دیرباز برای  می باشند. این فرآورده های طبیعی 
آنها بر سالمتی و قبل از جداسازی فالوونوئیدها به عنوان ترکیبات 
مؤثر شناخته شده بودند. فالوونوئیدها از مشتقات دی فنیل پروپان 
را  فارماکولوژیک  و  بیوشیمیایی  اثرات  از  وسیعی  طیف  که  بوده 
در  سیتواستاتیک  اثرات  آنتی اکسیدان،  خواص  می نمایند.  ایجاد 
آنزیم ها  از  بازدارندگی طیف وسیعی  در  آنها  قابلیت  و  تومورزایی 
توپوایزومراز  و  کیناز  پروتئین  تیروزین   ،C کیناز  پروتئین  چون 
موردتوجه  ضدسرطان  بالقوه  عوامل  به عنوان  را  ترکیبات  این   ،II

پژوهشگران قرار داده است.
غذایی  مواد  در  موجود  پلی فنل های  متداول ترین  فالوونوئیدها 
گیاهی هستند. مقدار فالوونوئید در مواد غذایی گیاهی تحت تأثیر 
فاکتورهای مختلفی مثل فصل، موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، 
پاستوریزاسیون،  )طبخ،  فرآوری  رسیدن،  میزان  خاک،  وضعیت 
الگوی  دارد. همچنین  قرار  کردن  انبار  یا  و ذخیره سازی  تخمیر( 
توزیع و غلظت فالوونوئیدها ممکن است به مواجهه یا در معرض 
باالترین  عموماً  مثال  برای  باشد؛  داشته  بستگی  گرفتن  قرار  نور 
بخش های  و  برگ ها  در  آنها  گلیکوزیدهای  و  فالوون ها  غلظت 
زیرزمینی  ناچیزی در قسمت های  مقادیر  تنها  و  گیاهان  خارجی 

یافت می شوند.
است.  شده  گزارش  متغیر  بسیار  فالوونوئیدها  روزانه  مصرف 
فاکتورهای مختلف از جمله عادات غذایی، کشور و فاکتورهای مؤثر 
بر مقدار فالوونوئید مواد غذایی در مصرف روزانه آنها تأثیر دارد. 
طالبی،  سیب،  از:  عبارتند  غذایی  فالوونوئیدهای  منابع  از  برخی 
قرمز  فلفل  جعفری،  کرفس،  هویج،  پرتقال،  فروت،  گریپ  لیمو، 
شیرین، کلم بروکلی، گل کلم، پیاز، سبزینه های شلغم، آب انگور 
قرمز، چای سبز و سیاه، گوجه فرنگی، عسل، زردآلو، شلیل، هلو، 

گالبی، توت فرنگی، لوبیا سبز، حبوبات، سویا، توت سیاه.
کم  چربی  با  سبزیجات  و  میوه جات  از  غنی  غذایی  رژیم های 
شواهد  این  وجود  با  شده اند.  توصیه  سرطان  از  پیشگیری  برای 
اپیدمیولوژیک حمایت کننده اثرات بیولوژیک فالوونوئیدهای اصلی 
و خواص بالقوه محافظت از سرطان آنها محدود و متناقض است. 
عمدتاً مطالعات اپیدمیولوژیک اخیر بر روی مواد غذایی به طورکلی 
مواد  اختصاصی  به طور  و  شده  متمرکز  سبزیجات(  و  )میوه جات 

غذایی غنی از فالوونوئیدها را موردتوجه قرار نداده اند.
مصرف  بین  رابطه  تعیین  در  اپیدمیولوژیک  مطالعات  نتایج 
وجود  با  است.  ناهماهنگ  سرطان  بروز  و  غذایی  فالوونوئیدهای 
این نقش فالوونوئیدها در بازدارندگی رویدادهای مختلف مرتبط با 
فرآیند سرطان از جمله استرس اکسیدان سلولی، سیکل سلولی، 
گزارش  آپوپتوزیس  و  چنددارویی  مقاومت  کردن  نقض  آنژیوژنز، 

شده است.
در حال حاضر به نظر می رسد ارزیابی منافع مشتقات فالوونوئید 

موجود در مواد غذایی و آشامیدنی ها در پیش گیری از سرطان به 
تعداد  و  غذا  در  فالوونوئیدها  دقیق  مقدار  از  آگاهی  فقدان  علت 
زنده  حیوانات  روی  بر  بررسی ها  و  هم گروهی  مطالعات  ناکافی 

مشکل است.
*نقش کاروتنوئیدها در پیشگیری از سرطان

و  بوده  و سبزیجات خوراکی  میوه جات  از  ترکیباتی  کاروتنوئیدها 
محسوب  سرطان  کننده  پیشگیری  بالقوه  عوامل  از  مهمی  گروه 
می شوند. در این رابطه اکثر مطالعات به بتاکاروتن اختصاص یافته 
که فعالیت پروویتامین A را دربر دارد. با وجود این کاروتنوئیدهای 
اما  نبوده  برخوردار   A پروویتامین  فعالیت  از  لیکوپن  مثل  دیگر 
قابلیت بالقوه باالتری از سرکوبی سرطان زایی تجربی نشان می دهد. 
به  آزاد  رادیکال های  از  ناشی  آسیب  کاروتنوئیدها  می شود  تصور 
پاسخ های  داده،  را کاهش  مرتبط  رسپتورهای  و  غشاهای سلولی 
مهار  را  تومور  آغازگر  سلول های  و  نموده  تنظیم  را  سلول  ایمنی 

می نمایند.

منابع غذایی کاروتنوئیدها
آنها  هستند.  طبیعت  در  رنگدانه ها  فراوان ترین  از  کاروتنوئیدها 
به صورت رنگدانه های زرد، نارنجی و قرمز در بسیاری از میوه جات 
و سبزیجات متداول خوراکی یافت شده، هرچند که میوه یا سبزی 
خاص  کاروتنوئید  از  بیشتری  مقادیر  حاوی  است  ممکن  خاصی 

باشد. تقریباً 600 نوع کاروتنوئید در طبیعت یافت می شود.
بتا-کاروتن،  عمدتاً  را   A پروویتامین  اصلی  کاروتنوئیدهای 
درحالی که  می دهد  تشکیل  بتا-کریپتوگزانتین  و  گاما-کاروتن 
کاروتنوئیدهای اصلی غیرپروویتامین A از لیکوپن و گزانتوفیل های 
لوتئین و زئاگزانتین می باشند. سطح پالسمایی کاروتنوئیدها میزان 

مصرف سبزیجات و میوه جات را منعکس می سازد.
افزایش می یابد. درجه  میوه  کاروتنوئید در خالل رسیدن  غلظت 
در  کاروتنوئیدها  غلظت  بر  کاشت  روش های  انتخاب  و  حرارت 
گیاهان خوراکی مؤثر بوده، غلظت باالتر در گیاهان پرورش یافته 
در محیط گرم تر یافت می شود. منابع اصلی کاروتنوئیدهای خاص 
در  و  بودن  دسترس  در  جغرافیایی،  موقعیت  به  غذایی  مواد  در 
ارتباط با فصل بستگی دارد. عمدتاً مقادیر باالتر کاروتنوئیدها در 
فصل تابستان مصرف شده که با افزایش سطح سرمی آنها منعکس 

می شود.
بتا-کاروتن، کاروتنوئید کاماًل شناخته شده ای است. بتاکاروتن در 
اکثر سبزیجات و میوه جات پرتقالی و سبزیجات برگ دار سبز تیره 
یافت می شود. عموماً آلفا-کاروتن در همان منابع بتا-کاروتن یافت 
شده و حدود 40% مقدار کلی کاروتنوئید آنها را تشکیل می دهد. 
اسفناج،  کدوحلوایی،  هویج،  را  کاروتنوئید  دو  هر  اصلی  منابع 
کلم پیچ و میوه هایی چون هلو و زردآلو شامل می شوند. در برخی 
خرما  روغن  و  شیرین  سیب زمینی  انبه،  پاپایا،  غذایی  رژیم های 
منابع اصلی غذایی این کاروتنوئیدها می باشند. سبزیجات خوراکی 
از باالترین غلظت لوتئین و زئاگزانتین برخوردار می باشد. لوتئین 
و زئاگزانتین بیشترین کاروتنوئیدها در کلم پیچ، کلم برگ، اسفناج، 

کلم بروکلی، کاهو، کدوسبز و ذرت زرد می باشد.
است.  گوجه فرنگی  قرمز  رنگ  مسئول  اصلی  رنگدانه  لیکوپن 
لیکوپن  اصلی  منبع  آن  به  وابسته  فرآورده های  و  گوجه فرنگی 
در رژیم غذایی انسان می باشند. لیکوپن در هندوانه، پاپایا، گواوا 
واریته،  به  لیکوپن  غلظت  می شود.  یافت  صورتی  فروت  گریپ  و 
می یابد(  افزایش  رسیده  گوجه فرنگی  در  لیکوپن  )مقدار  رسیدن 
در  کشت شده  )گوجه فرنگی های  میوه  کاشت  محیط  شرایط  و 

گلخانه ها از لیکوپن کمتری برخوردارند( بستگی دارد.

اثرات فرآوری غذا بر مقدار کاروتنوئید
کاروتنوئیدها در داخل مواد غذایی بالنسبه باثبات بوده، هرچند که 
به علت قویاً غیراشباع بودن به ایزومریزاسیون و تجزیه اکسیداتیو 
حساس می باشند. قابلیت دستیابی زیستی کاروتنوئیدها در رابطه 
در  اما  یافته  افزایش  غذایی  مواد  مکانیکی  یا  حرارتی  فرآوری  با 
نتیجه دهیدراتاسیون، انجماد و ذخیره سازی و انبار کردن کاهش 
و  مکانیکی  )همگن سازی(  هوموژنیزاسیون  روش  دو  هر  می یابد. 
تأثیر حرارت، قابلیت دستیابی زیستی کاروتنوئیدها را با شکستن 
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دیواره سلول های سبزیجات تا شش برابر افزایش می دهد.
ــترس تر از  ــل دس ــاره قاب ــق عص ــن از طری ــن و لوتئی آلفا-کاروت
ــج  ــه هوی ــرف روزان ــد. مص ــه می باش ــا پخت ــام ی ــبزیجات خ س
ــط  ــدار متوس ــه ای مق ــک دوره 4 هفت ــی ی ــه ط ــفناج پخت و اس
ــرف  ــتر از مص ــر بیش ــه براب ــن را س ــمایی بتا-کاروت ــطح پالس س

ــد. ــش می ده ــام افزای ــکل خ ــه ش ــر ب ــان مقادی هم
میــزان درصــد از بیــن رفتــن کاروتنوئیدهــای خــاص در ارتبــاط 
بــا نگهــداری مــواد غذایــی متفــاوت اســت، بــرای مثــال، میــزان 
از بیــن رفتــن لیکوپــن هندوانــه در خــالل انجمــاد از چهــار تــا 
شــش درصــد در طــی چرخــه اولیــه یــخ زدن– ذوب شــدن تــا 
تقریبــاً ســی تــا چهــل درصــد طــی دوره نگهــداری یــک ســاله 
ــدود  ــن ح ــن رفت ــانتیگراد و از بی ــه س ــت درج ــای بیس در منه
ــه  ــتاد درج ــای هش ــان دوره در منه ــد در هم ــا ده درص ــج ت پن
ســانتیگراد متغیــر اســت. در عصــاره گریــپ فــروت قرمــز میــزان 
ــن در خــالل انجمــاد )منفــی  ــن و بتاکاروت از بیــن رفتــن لیکوپ
ــه  ــاه ب ــدت دوازده م ــرای م بیســت و ســه درجــه ســانتیگراد( ب
ــد  ــر می رس ــت. بنظ ــوده اس ــد ب ــت درص ــت و هف ــب بیس ترتی
دهیدراتاســیون، بســته بندی دوالیــه و شــرایط نگهــداری در 
ــش  ــد کاه ــل درص ــدود چه ــا ح ــن را ت ــدار بتاکاروت ــرما مق س

می دهــد.
ــبزیجات  ــات و س ــود در میوه ج ــای موج ــا رنگدانه ه کاروتنوئیده
بــوده و تصــور می شــود آســیب ناشــی از رادیکال هــای آزاد 
ــش داده،  ــه را کاه ــپتورهای مربوط ــلولی و رس ــاهای س ــه غش ب
پاســخ های ایمنــی ســلولی را تنظیــم نمــوده و از توســعه و 
ــیاری از  ــد. بس ــری می نماین ــوری جلوگی ــلول های توم ــد س رش
ــوی بیــن رژیم هــای غنــی از  مطالعــات اپیدمیولوژیــک رابطــه ق
کاروتنوئیدهــا و کاهــش بــروز برخــی از ســرطان ها مثــل ســرطان 
ریــه، مثانــه و پســتان را نشــان داده انــد. ایــن یافته هــا مؤیــد آن 
اســت کــه خــواص آنتی اکســیدان ایــن ترکیبــات ممکــن اســت 
بــه محافظــت در مقابــل ســرطان کمــک نمایــد. شــواهد موجــود 
نقــش حفاظتــی احتمالــی مصــرف لیکوپــن و بتاکریپتوگزانتیــن 

موجــود در گوجه فرنگــی و مرکبــات را مــورد حمایــت قــرار داده 
اســت. در حــال حاضــر معقــول اســت مصــرف خــود ســبزیجات 
و میوه جــات مــورد تشــویق قــرار گرفتــه و توجــه بیشــتر 
ــرای  ــرف ب ــوب مص ــطوح مطل ــده س ــات تعیین کنن ــه مطالع ب
ــرف  ــردد. از ط ــذول گ ــادل مب ــاًل متع ــم کام ــه رژی ــتیابی ب دس
ــا در  ــود ســنتز کاروتنوئیده ــر جهــت بهب دیگــر تالش هــای اخی
ــق  ــری از طری ــن عناص ــود چنی ــی دارای کمب ــواد غذای ــواع م ان
مهندســی ژنتیــک نیــز بعنــوان یــک اســتراتژی مناســب جهــت 

ــد. ــه می باش ــالمتی موردتوج س

در  شــیمیایی  پیشــگیری کننده  بالقــوه  *ترکیبــات 
ســبزیجات کروســیفروس

ــناخته  ــز ش ــیفره نی ــام کروس ــه ن ــه ب ــه آ ک ــواده براسی کاس خان
شــده انواعــی از گیاهــان خوراکــی را در برمی گیــرد. ســبزیجات 
ــیکا  ــه براس ــواع گون ــداول را ان ــرف مت ــورد مص ــیفروس م کروس
ــم  ــل، کل ــم بروکس ــی، کل ــم بروکل ــه کل ــیه آ از جمل ــرا س اول
ــی  ــم چین ــه کل ــیکاناپوس از جمل ــا براس ــم ی ــی و گل کل معمول
ــاهی،  ــه، ش ــرب، تربچ ــد. ت ــکیل می دهن ــی تش ــلغم روغن و ش

ــد. ــق دارن ــیفره تعل ــواده کروس ــه خان ــز ب ــزک نی تره تی
یافته هــای موجــود در مــورد اثــرات بیولوژیــک ســبزیجات 

کروســیفروس و ترکیــب آنهــا به وضــوح بــر فعالیــت ضدســرطانی 
آنهــا اشــاره دارنــد. بــا ایــن وجــود برخــی تردیدهــا در رابطــه بــا 
ترکیبــات فعــال خــاص و شــیوه دقیــق اثر آنهــا وجــود دارد. یکی 
از اثــرات نامطلــوب ســبزیجات کروســیفروس گواترزایــی ناشــی از 
گواتریــن موجــود در دانــه ی براســیکا اســت. اثــر بالقــوه نامطلــوب 
دیگــر ســبزیجات کروســیفروس و یــا ترکیبــات موجــود در آنهــا 
ــع  ــزان دف ــش می ــد. افزای ــا می باش ــا داروه ــل ب ــش متقاب واکن
ــبزیجات کروســیفروس  ــن مصــرف س ــف در حی ــای مختل داروه
ــود  ــدن موج ــارج از ب ــی های خ ــت. در بررس ــده اس ــاهده ش مش
ــبزیجات  ــیک در س ــیک و ژنوتوکس ــت سایتوتوکس ــده فعالی زن
کروســیفروس نشــان داده شــده اســت. عصاره هــای کلــم چینــی 
حــاوی نیتریــت در آزمایش هــای باکتریایــی موتاژنیــک شــناخته 
شــده اند. ســبزیجات کروســیفروس به ویــژه کلــم بروکســل بــدون 

اثــر نیتریــت نیــز اثــرات موتاژنیــک نشــان داده انــد.

نتیجه گیری نهایی
ــذا  ــرف غ ــه مص ــت ک ــد آن اس ــف مؤی ــع مختل ــواهد مناب ش
می توانــد بــر مخاطــره چندیــن بیمــاری مزمــن از جملــه 
ــواد  ــف م ــواع مختل ــیاری از ان ــد. بس ــذار باش ــرطان تأثیرگ س
غذایــی بــا تقویــت ســالمتی و مقاومــت در مقابــل بیمــاری مرتبط 
ــن راه  ــی معقوالنه تری ــوع غذای ــد تن ــر می رس ــه نظ ــند. ب می باش
ــی دار،  ــت چرب ــم گوش ــدار ک ــاوی مق ــی ح ــم غذای ــوده و رژی ب
ــه  ــرای ب ــالت ب ــی غ ــات و تمام ــبزیجات و میوه ج ــی از س غن
ــود. ــنهاد می ش ــرطان پیش ــری س ــا پیش گی ــن ی ــر انداخت تأخی
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توتال،  تستوسترون  آزاد،  تستوسترون  غلظت  اندازه گیری   :1-2
FSH ،LH و استرادیول

ریوی  بدخیمی  کردن  رد  به منظور  سینه  رادیوگرافی   :1-3
)Pulmonary malignancy(

بررسی  به  توجه  با  بیشتر  هورمونی  بررسی های  انجام   -2
کلینیکی فرد بیمار

1-2: در هر بیمار دارای نقص در نعوظ و یا با تشخیص هیپوگنادیسم 
پایین(  یا  LH طبیعی  پایین و سطح  ثانویه )سطح تستوسترون 

باید سطح پروالکتین اندازه گیری شود.
 )DHEAS( آندروسترون  دهیدرواپی  سطح  ارزیابی   :2-2
به منظور بررسی تومور آدرنوکورتیکال در زمینه افزایش استرادیول

TSH :2-3 و تست سرکوب دگزامتازون شبانه )یا کورتیزول آزاد 
ادرار ۲4 ساعته(

4-2: اندازه گیری آنزیم های کبدی
5-2: اندازه گیری کراتینین سرم

سایر مطالعات و بررسی ها:
با  }مثاًل   )Mass lesion( توده  وجود  به  مشکوک  افراد  در 
جمجمه ای عصب  فلج  بینایی،  میدان  در  نقص  سردرد،   عالئم 

)Cranial nerve palsy({ و یا در افرادی که ارزیابی هورمونی 
آن ها منجر به شک به وجود تومور هیپوفیز )مثاًل افزایش سطح 
پروالکتین یا وجود سندروم کوشینگ( شده است، تصویربرداری 

عصبی )Neuroimaging( باید انجام شود.
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