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Abstract
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a common disease in elderly men also cancer prostate is
the most common malignancy in males of developed countries. Different Natural supplements
have been found to effect the growth and proliferation of prostate cancer cells as evident in
epidemiological, experimental and clinical studies. There is good evidence of protective effects
of Natural supplements against prostate cancer are Explained.
In this paper, using online databases Iranmedex Pubmed, Medline, Google scholar, Scopous,
Science direct, SID and Iranmedex on various aspects of medicinal plant stinging nettle was
proposed up to 2016, with using keywords Benign prostatic hyperplasia, Urtica dioica, Saw
palmetto, Pygeum africanum, Cucubita pepo, VitE and Vit B6 therapeutic effect and medicinal
plant were studied.
Urtica dioica can be used as an effective drug for the management of Prostate disorders. Effects
of U.dioica on benign induced by testosterone have been exhibited. Studies were conducted to
assess the 5α-reductase inhibitory potential of this plant. Saw palmetto is an herbal product used
in the treatment of symptoms related to benign Prostate disorders. Saw palmetto appears to have
efficacy similar to that of medications like finasteride, but it is better tolerated and less
expensive. Pumpkin seed extracts (Cucurbita pepo) contain oily substance composed of linolic
acid sterols, seleneniume, magnesium and carotinoid that they have mechanism of action is
thought to be antiandrogenic and antiphlogistic. Furthermore, many vitamins and chemicals,
including vitaminE, vitaminB6 and Zinc have shown their anticancer activities as anti-oxidants.
The use of medicinal herbs with BPH therapeutic properties can be used as a substitute or
complementary of the chemical drugs that are effective in the treatment of prostate disorders .
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zinc, vitamin E, vitamin B6.
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ترکیبات موثر بر پیشگیری و درمان اختالالت پروستات
حسین مهدوی ،1ماندانا احمدی ،*2زهره

حدادی3

هایپرپالزی خوشخیم پروستات یک بیماری شایع در مردان بزرگسال میباشد ،همچنین سرطان پروستات شایعترین
بدخیمی در کشورهای توسعهیافته محسوب میشود .مکملهای طبیعی مختلفی که بر رشد و تکثیر سلولهای پروستات
اثرگذار میباشند با بهرهگیری از مطالعات اپیدمیولوژی ،آزمایشگاهی و کلینیکی یافت شده است .شواهد قابل قبولی از
اثرات حفاظتی مکملهای طبیعی در مقابل پروستات وجود دارد که در ادامه آورده شده است .برای دستیابی به مقاالت
مربوط پایگاههای اطالعاتی Google scholar ،SID ،Iranmedex ،Medline ،Pubmed ،Googleبررسی شدند .گزنه
میتواند بهعنوان یک داروی مؤثر برای درمان اختالالت پروستات استفاده شود .گزنه باعث القای سنتز تستوسترون میشود
همچنین مطالعات نشان داده که این گیاه باعث مهار آنزیم -5آلفا ردوکتاز میشود .نخل ارهای یک محصول گیاهی است
که در درمان اختالالت مربوط به پروستات استفاده میشود .به نظر میرسد این گیاه مشابه داروی فیناستراید باشد با این
تفاوت که با بدن سازگارتر بوده و هزینه کمتری دارد .عصاره کدوتنبل حاوی ماده روغنی متشکل از استرولهای لینولیک
اسید ،سلنیوم ،منیزیوم و کارتنوئیدها میباشد که این مواد دارای فعالیتهای ضد سرطانی و ضدالتهابی میباشند .بهعالوه،
بسیاری از ویتامینها و مواد شیمیایی ،شامل ویتامین ،Eویتامین  B6و روی دارای فعالیت ضدسرطانی بوده و بهعنوان
آنتیاکسیدان عمل میکنند .استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت درمان  BPHمیتواند بهعنوان جانشین یا مکمل داروهای
شیمیایی مؤثر بر درمان اختالالت پروستات مورداستفاده قرار گیرند.
واژههای کليدی :هایپرپالزی خوشخیم پروستات ،گزنه ،نخل ارهای ،کدوتنبل ،پیجیوم آفریکانوم ،ویتامین  ،Eویتامین
 ،B6روی.

مقدمه
غده پروستات بزرگترین غده جنسی ضمیمه
پستانداران بوده و دارای نقش کلیدی در تولیدمثل
میباشد .ترشحات آن حدود  05-55درصد حجم مایع
سمینال را تشکیل میدهد و نقش مهمی در قدرت
باروری اسپرم ایفا میکند(.)1

این غده گردن مثانه و بخش ابتدایی پیشابراه را احاطه
کرده ،بنابراین روی چندین عمل حیاتی از جمله دفع
ادرار اثرگذار میباشد(.)2

غده پروستات با افزایش سن دچار اختالالت زیادی از
جمله هیپرپالزی خوشخیم و سرطان پروستات میشود
که علت آنها اختالل در رشد طبیعی این غده میباشد.

 .1دکتری گیاهدرمانی ،واحد تحقیق و توسعه ،شرکت داروسازی سینافرآور ،نجفآباد ،اصفهان ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری میکروبیولوژی ،واحد تحقیق و توسعه ،شرکت داروسازی سینافرآور ،نجفآباد ،اصفهان ،ایران.
 .0کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ،واحد تحقیق و توسعه ،شرکت داروسازی سینافرآور ،نجفآباد ،اصفهان ،ایران.
* نویسنده مسئول :واحد تحقیق و توسعه ،شرکت داروسازی سینافرآور ،نجفآباد ،اصفهان ،ایران.
تاریخ دریافت1035/15/20:

 1تعالی بالینی

تاریخ ارجاع جهت اصالحات1031/0/22 :

E-mail: Mandana.ahmadi84@gmail.com.

تاریخ پذیرش1031/2/12:

دوره هفتم ،شماره  ،1تابستان 1931

Downloaded from ce.mazums.ac.ir at 3:50 +0430 on Saturday May 25th 2019

چكيده
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امروزه سرطان پروستات دومین سرطان منجر به مرگ در

 SID ،Science directو  Iranmedexبا واژههای کلیدی

مردان گزارش شده است .اختالل این غده اثرات سویی

Saw ،Urtica dioica ، Benign prostatic hyperplasia

روی باروری داشته و همچنین بهواسطه موقعیت

،Cucubita Pepo ،Pygeum Africanum،Palmetto

آناتومیکی که دارد مشکالت ادراری ایجاد میکند(.)0

 VitEو  Vit B6مقاالت منتشرشده طی سالهای

شایعترین تومور خوشخیم در مردان هایپرپالزی

 1335-2517استفاده شد.

کشورهای مختلف اثر مفید گیاهدرمانی در  BPHرا تائید

گزنه

کردهاند( .)5در کشورهای توسعهیافته سرطان پروستات

گزنه 2گیاهی است متعلق به خانواده  Urticaceaeکه در

دومین سرطان رایج بعد از سرطان پوست و دومین سرطان

درمان انواع بیماریها استفاده میشود .تیره گزنه عموماً

مرگآور بعد از سرطان ریه در مردان میباشد و از هر

شامل گیاهان علفی چندساله به ارتفاع  8-15سانتیمتر بوده

شش مرد یک نفر به این سرطان مبتال میشوند( .)1با

و بیشتر اندامهای هوایی آن پوشیده از کرکهای قالب

افزایش شیوع مرگومیر ناشی از سرطان پروستات و

مانند و یا مخروطی شکل میباشند(.)8-3

نقصان روشهای شیمیدرمانی و پرتودرمانی در فرمهای

اولین بار وگنر 0در سال  1332اصل آنتی پروستاتی ریشه

پیشرفته این سرطان نیاز به شیوههای جدید برای کنترل این

گزنه را گزارش کرد( .)15الزم به ذکر است امروزه

سرطان احساس میشود( .)7هایپرپالزی خوشخیم

بیشترین استفاده ریشه گزنه در اختالالت مربوط به غده

پروستات چهارمین بیماری شایع در مردان باالی  55سال

پروستات میباشد .بهطوریکه رایجترین داروی گیاهی

میباشد( .)8با افزایش سن مردان میزان شیوع این بیماری

در درمان سرطان پروستات معرفیشده و عصارههای

نیز افزایش مییابد( .)3اگرچه این بیماری خطر جدی برای

مختلف آن اثرات آنتی پروستاتی نشان میدهند ،این گیاه

بیمار به شمار نمیرود ولی عالئم بالینی به وجود آورنده

در اروپا استفاده وسیعی درمان هایپرپالزی خوشخیم

باعث کاهش کیفیت زندگی بیمار میگردد(.)15

پروستات دارد(.)11-10

عالئم مجاری ادراری تحتانی مرتبط با  BPHبهطور

مهمترین ترکیبات موجود در ریشه گزنه که آثار

واضحی کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار میدهند .برای

فارماکولوژیک آن را بروز میدهند ،شامل لیگنان،

این بیماران عالئمی مانند تکرر ادرار آزاردهنده

استرول ،فالونوئید ،پلی ساکارید ،لکتین و اسیدهای چرب

میباشد(.)2-1

میباشند(.)12-15

با کمک یافتههای حاصل از طب سنتی و بهرهبرداری از

همچنین به نظر میرسد گلوبولین متصل به هورمون جنسی

گیاهان دارویی میتوان تا حدود زیادی مشکالت ناشی از

آروماتاز ،فاکتور رشد اپیدرمی و گیرندههای غشای

اختالالت مربوط به پروستات را کنترل و درمان نمود که

استروئیدی پروستات ،بیشترین نقش را در عملکرد ضد

در این مقاله مروری به معرفی و مکانیسم عمل تعدادی از

پروستاتی گزنه داشته باشند(.)11-17

این مواد طبیعی پرداختهشده است.

از جمله سازوکارهای گزارششده برای گزنه ،مهار آنزیم
-5آلفاردوکتاز بوده که از تبدیل تستوسترون به
دیهیدروتستوسترون جلوگیری به عمل میآورد و با

روش مطالعه
در مطالعه مروری حاضر از پایگاههای اطالعاتی

کاهش دی هیدروتستوسترون در خون و متعاقب آن در

،Scopous ،Google scholar ،Medline ،Pubmed

بافت پروستات اثرات خود را اعمال مینماید و نهایتاً

Benign Prostatic Hyperplasia :BPH

تعالی بالینی

1.

Urtica dioica
. Vegner
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خوشخیم 1پروستات میباشد( .)2مطالعات متعددی در

ترکیبات موثر بر پیشگیری و درمان اختالالت پروستات

تکثیر سلولی در بافت پروستات کاهش

مییابد(.)18-13

فیناستراید(مؤثرترین دارو در درمان هیپرپالزی خوشخیم

کاهنده کلسترول است و بهاینترتیب میزان تستوسترون

از طرفی عصاره ساوپالمتو میتواند فعالیت آنزیم

کاهش خواهد یافت(.)25

-2سیکلواکسیژناز را مهار کند و از این طریق مانع سرطان

از طرفی عصاره آبی برگ گزنه باعث مهار معنیدار

پروستات شود ،زیرا این آنزیم در توسعه سرطان پروستات

فعالیت آدنوزین دآمیناز بافت پروستات میشود ،بهعالوه

نقش بسزایی دارد( .)01محققین بر این ادعا هستند که

وجود ترکیبات استروئیدی هیدروفیلیک در عصاره ریشه

عصاره ساوپالمتو روی تجمع ماستسلها و آتروفی

گزنه موجب مهار فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم غشا

اپیتلیوم تأثیرگذار بوده و از این طریق عواملی را که به نظر

پروستات شده و در نتیجه متابولیسم و رشد سلولی

در ایجاد هایپرتروفی و سرطان پروستات دخیل هستند را

پروستات را سرکوب مینماید( .)21-22همچنین

مهار میکند(.)02-00

گزارششده که عصاره ریشه گزنه روی سلولهای

عصاره ساوپالمتو با مهار آنزیم -5آلفا ردوکتاز روی

پروستات در آزمایشگاه خاصیت ضدتکثیری دارد(.)20

توسعه سرطان پروستات اثر مهاری دارد( ،)02همچنین
میتواند -5آلفا ردوکتاز انسانی را در رده سلولی سرطان

نخل ارهای
عصاره نخل

پروستات مهار کند ،بدون آنکه روی سطح
ارهای2

بادبزنی ،شیره نوعی درخت نخل

PSA

تأثیرگذار باشد(.)05

است .این گیاه سالیان متمادی توسط بومیان آمریکای
شمالی به کار میرفته تا اینکه برای اولین بار در سال 1877

پيجيوم آفریكانوم

با انتشار یک مقاله وارد طب نوین شد و از آن زمان

گیاه پیجیوم آفریکانوم 5با نام  African plumمتعلق به

تاکنون مطالعات بسیاری در ارتباط با مکانیسم احتمالی،

خانواده  Rosaceaeیک گیاه همیشهسبز و بومی آفریقا

مطالعات حیوانی و کارآزماییهای بالینی روی آن انجام

میباشد و اسیدهای چرب عصاره آن خواص مشابهی به

شده است( .)22بیشترین مورد مصرف این گیاه در

اسیدهای چرب ساوپالمتو دارند(.)05

هیپرتروفی خوشخیم پروستات بوده و در درمان بزرگی

پیجیوم میتواند باعث افزایش ترشحات پروستات و

پروستات به کار میرود ،این گیاه باعث تحلیل بافت

ترکیب مایع منی گردد( .)21عصاره استانداردشده پیجیوم

پوششی پروستات و مهار تبدیل تستوسترون به دی

ظرفیت بیماران هایپرپالزی خوشخیم پروستات را

هیدروتستوسترون میشود( .)25این ماده حتی میتواند

دررسیدن به نغوظ باالبرده و اثرات مثبتی بر پروسههای

اثرات ضد استروژنی و چسبندگی به گیرنده را از خود

درگیر با هایپرپالزی خوشخیم پروستات دارد(.)07-03

نشان دهد(.)21

این گیاه حاوی استرهای فرولیک اسید میباشد که روی

مصرف عصاره ساوپالمتو نهتنها اثر درمانی مشابهی با

سیستم اندوکرین اثرگذار است .مطالعات نشان داده

داروهای مؤثر بر بزرگی پروستات دارد بلکه دارای

دکوزانول موجود در این گیاه میتواند ،سطح

عوارض جانبی کمتری نیز میباشد( .)27عصاره میوه نخل

هورمونهای تستوسترون و لوتئینی را کاهش دهد( .)25این

ارهای بیشترین اثر را روی بهبود عالئم ،افزایش جریان

ترکیب بر سطح هورمونهای پروالکتین نیز اثر کاهشی

ادرار و کاهش شبادراری داشته است که قابلمقایسه با

دارد( .)21الزم به ذکر است ،پروالکتین مسئول افزایش
بازجذب تستوسترون و افزایش تبدیل آن به

Saw Palmetto

4

تعالی بالینی

4.

دی-

Pygeum Africanum
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همچنین در ریشه گزنه لینولئیک اسید وجود دارد که

پروستات) میباشد(.)28-05
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کلسترول و محصوالت نهایی آن در رابطه با هیپرپالزی

ویتامینهایی است که همگی برای اسپرماتوژنز طبیعی

خوشخیم پروستات و سرطان پروستات نقش بسزایی

الزم هستند( .)23بیانشده که ویتامین  Aاز پراکسیداسیون

دارند که استرهای فرولیک اسید موجود در این گیاه می

لیپیدی در بیضهها جلوگیری میکند و موجب بهبود

توانند مقدار کلسترول پروستات را کاهش دهند.

اسپرماتوژنز و گسترش تمایز ساختاری سلولهای اپیتلیال

عصارهای از پیجیوم بنام تادنان استخراجشده که علیه تمام

اپیدیدیم میشود( .)55از سویی نشان دادهشده است که

اثرات فیزیولوژیک مضر دی هیدروتستوسترون عمل

جذب عصاره تخم کدو با کاهش عالئم هیپرتروفی

میکند( .)02از طرفی تادنان طیفی از اثرات مثبت

خوشخیم پروستات همراه است(.)51-52

فیزیولوژیک دارد که تکثیر سلولهای پروستات را مهار

طبق مطالعات انجامشده تجویز عصاره کدو باعث افزایش

میکند( .)22محققین اخیراً جزئی بنام  VI326از پیجیوم

معنیداری در سوپراکسید دسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون

جدا کردهاند که به نظر میرسد عامل بهبود بزرگی

پراکسیداز ،تستوسترون ،هورمون تحریککننده فولیکولی

پروستات و عامل مهارکننده سرطان پروستات

FSHو هورمون لوتئینی میشود(.)50

میباشد(.)20

عصاره کدوتنبل باعث بهبود هورمونهای مترشحه از
بافت بیضه شده و به همین دلیل در ناباروری جنس مذکر

تخم کدو
تخم

کدو1

اثربخش میباشد( .)52از طرفی عصاره تخم کدو تعداد
گیاهی علفی ،یکساله و دارای ساقههای

اسپرمهای غیرطبیعی را کاهش میدهد و در پیشگیری و

خزنده و کرک دار میباشد  .Cucurbitaceaeمتعلق به

درمان ناباروری مردان تأثیر فراوانی دارد(.)55

خانواده کدوئیان میباشد .کدو دانه ،عصاره و روغن کدو

عصاره کدوتنبل آنزیم -5آلفا ردوکتاز را مهار میکند و

در بهبود توانایی تولیدمثل مردان اهمیت زیادی دارند،

مانع از تبدیل تستوسترون به دیهیدروتستوسترون

همچنین مصرف این گیاه در رژیم غذایی روزانه باهدف

میشود( .)51-57الزم به ذکر است از عناصری که اثرات

کاهش عوارض جانبی آلودگی با سرب و وضعیت جنسی

مفید آن در زمینه باروری در جنس مذکر به اثبات رسیده

مطلوب پیشنهاد میشود(.)22

است ،سلنیوم است که یکی از عناصر موجود در تخم

مهمترین ترکیبات عصاره تخصیص شده تخم کدو حاوی

کدو میباشد .سلنیوم از طریق سلنوپروتئینها و گلوتاتیون

و فیتواسترول

پراکسیداز مخصوصاً نوع  GPX4اثرات آنتیاکسیدانی

روغن چرب اشباعنشده،

ویتامینE

میباشد( .)25عالوه بر این ترکیبات ،این گیاه حاوی مواد

خود را بر جای میگذارد(.)58

معدنی ،پیگمانها و ترکیبات فنولی نیز میباشد .امروزه
روغن کدو بهعنوان درمان رایج مؤثر در بزرگی

روی
روی 7در ساختار بسیاری از آنزیمها و پروتئینها

خوشخیم پروستات استفاده میشود(.)21

تخم کدو حاوی ترکیبات و عناصری شامل اسیدهای

شرکت دارد ،بیش از  055آنزیم برای ایفای نقش خود

چرب غیراشباع(استئاریک ،لینولئیک اسید و اولئیک

نیازمند روی بهعنوان کوفاکتور میباشند( .)53بیشتر این

اسید) ،پتاسیم ،منیزیوم،کلسیم ،فسفر ،سدیم ،فروکتوز،

آنزیمها نقش محافظتی در برابر استرسهای اکسیداتیو

ویتامین  ،Eآنتیاکسیدانها مانند کاروتنوئیدها ،لوتئین،

دارند که از جمله میتوان متالوتیانین را نام

این

توکوفرول ،گاما کلروفیل و عناصری مثل روی و سلنیوم

آنزیمها تأثیر مخرب رادیکالهای فعال اکسیژن 8و

Cucubita Pepo

تعالی بالینی
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برد(.)15

Zinc
Ros
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هیدروتستوسترون فعال در بدن میباشد .همچنین

میباشند( .)27-28همچنین دارای مواد معدنی و

ترکیبات موثر بر پیشگیری و درمان اختالالت پروستات

 DNAو القای سرطان میشوند ،همچنین فلز روی

میشود(.)11-13

کوفاکتور  P53است که برای ترمیم  DNAآسیبدیده

الزم به ذکر است ،علت پایینتر بودن غلظت روی در سرم

موردنیاز میباشد(.)11

خون افراد متأهل در مقایسه با مجردین در این است که با

روی فلز مهمی است که در عملکرد مناسب سیستم

هر عمل لقاح یک میلیگرم روی از بدن مردان دفع

تناسلی مردان نقش مهمی داشته ،روی با غلظت باال در

میگردد( ،)75-71که این امر لزوم استفاده بیشتر از منابع

مایع منی موجود است و نقش چندگانهای در فعالیت

روی را بهویژه برای مردان نشان میدهد .استفاده از مکمل

اسپرم دارد .این عنصر در مایع نگهداشتن چربیها اثر

روی در افراد مبتال به کمبود روی با حفظ یکنواختی

داشته و باعث پایداری غشاهای بیولوژیکی میشود ،از

غشای اسپرم و کاهش آسیبهای وارده به  DNAباعث

طرفی در تولید اسپرم ،متابولیسم تستوسترون و تحرک

بهبود باروری میشود(.)72

اسپرم دخالت دارد .میزان کم روی باعث کاهش میزان
سمن و تستوسترون میشود که این امر نشاندهنده اهمیت
این ماده در سیستم تولیدمثل مردان و افزایش احتمال ابتال

ویتامين

B6

ویتامین ( B6پیریدوکسین) از ویتامینهای محلول در

به سرطان پروستات است(.)12

آب میباشد و به حرارت و اسید مقاوم است .حالت

روی برای لقاح ،النه گزینی و ایجاد زمینه برای بارداری

کوآنزیمی این ویتامین ،پیریدوکسال فسفات PLPاست

ضروری است( .)10روی موجود در غده پروستات و مایع

که در حضور فسفات و به کمک آنزیم پیریدوکسال

منی و اسپرمهای انزال شده از  855-0555میکروگرم در هر

کیناز از پیروکسیدین ،پیریدوکسال و پیریدوکسامین به

گرم ماده خشک تغییر میکند .وجود این میزان در بیضه

دست میآید که نقش بسیار مهمی در واکنشهای

برای اسپرم زایی الزم است و کمبود آن باعث آتروفی

بیوشیمیایی دارد .تحقیقات نشان میدهد بین ویتامین  B6و

لولههای منی ساز و اختالل در اسپرم زایی را ایجاد میکند

سالمت پروستات رابطه مستقیمی وجود دارد .مردان جوان

بهخصوص در مراحل انتهایی که میزان روی

در سنین  13-55به مصرف روزانه  1/0میلیگرم

اسپرماتوزوئید بالغ افزایش مییابد(.)12

پیرودوکسین و مردان باالی  55سال به مصرف روزانه 1/7

این عنصر میتواند تحرک و توانا شدن واکنشهای

میلیگرم نیاز دارند( .)70-71ویتامین  B6اغلب بهعنوان

اکروسومی اسپرم انسان را مهار کند .این عمل برای بقای

یک کوفاکتور برای سنتز دوپامین محسوب میشود که بر

اسپرماتوزوئیدها در دستگاه تناسلی تا زمان رسیدن به

سطح تستوسترون اثرگذار میباشد(.)77

تخمک الزم است چون اگر لقاح انجام نگیرد
اسپرماتوزوئیدها بعد از توانا شدن و ایجاد واکنش

ویتامينE
ویتامین  Eدر سال  1325کشف شد و در سال  1301از

آکروسومی از بین خواهند رفت(.)15

کمبود روی به دلیل ایجاد اختالل در تکامل بیضه و

جوانه گندم جدا گردید و آلفاتوکوفرول نام گرفت.

برقراری اسپرم زایی و استروئیدزایی ناشی از کمبود ترشح

ویتامین  Eیکی از ویتامینهای محلول در چربی است .این

گنادوتروپینها ،ایجاد اختالل در بیان گیرندههای ژنی،

ویتامین خاصیت آنتیاکسیدانی دارد و اثرات شیمیایی

ایجاد اختالل در سنتز و فعالیت تستوسترون ناشی از

مخربی که به بافتهای بدن لطمه میزند را از بین میبرد.

اختالل در  -5ردوکتاز وابسته به روی در اغلب حیوانات و

نتایج تحقیقات نشان میدهد که آنتیاکسیدانهای محلول
در چربی مانند ویتامین  Eو آنتیاکسیدانهای محلول در

RNS

1

تعالی بالینی
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آب مانند ویتامین  Cدر کاهش رادیکالهای آزاد نقش
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نیتروژن 3را کاهش میدهند .این رادیکالها باعث تخریب

انسان باعث پایین آمدن کیفیت منی و کاهش باروری

مروری

مهدوی و همکاران

مؤثری دارد .آنتیاکسیدانها میتوانند باعث تحریک

استفاده از فراوردههای گیاهی روی آوردهاند .اثرات

سلولهای سیستم ایمنی مستقر در محل تومور شده و

درمانی گیاهان زیادی در بیماری پروستات به اثبات

باعث از بین بردن سلولهای آن و یا مهار آنژیوژنز

رسیده است ،از این میان چهار گیاه گزنه ،نخل ارهای،

شوند(.)78

براساس مطالعات پاراکیلینیکی ،ویتامین  Eممکن است

اختالالت پروستات دارند .همچنین روی و انواع

شیمیوتاکسیهای ماکروفاژها و لنفوسیتها به محل تومور

ویتامینها نقش قابلتوجهی در بهبود عملکرد پروستات

را ایجاد نماید( .)88این پاسخ ممکن است در نتیجه فعال

ایفا میکنند و در بسیاری از فرآوردههای طبیعی بهمنظور

کردن فاکتورهای آنتی تومور شامل فاکتورهای نکروز

کنترل مشکالت پروستات مورداستفاده قرار میگیرند .در

C

این مقاله مروری ترکیبات جداشده از منابع طبیعی و

کننده تومور آلفا و بتا و  P53یا مهار پروتئین کیناز
باشد(.)73-85

اصلیترین مکانیسم ویتامین  Eجهت فعالیت ضدسرطانی،
بیان گسترده ژن  P53میباشد( .)81با توجه به مکانیسم
موردنظر برای فعالیت ضدتوموری توکوفرول که شامل

گیاهان دارویی با اثرات قابلتوجه پزشکی و دارویی در
درمان سرطان و هایپرپالزی خوشخیم پروستات
موردبحث قرارگرفته است .همچنین بر روی استفادههای

افزایش بیان ژن  P53و کاهش بیان  Rasمیباشد.

درمانی در کلینیک و مطالعات بالینی همراه اثرات

پیشبینی میشود توکوفرول بتواند اثرات مرگزایی روی

بیولوژیک و مکانیسمهای احتمالی اثرشان متمرکزشدهایم.

سلولهای سرطانی را افزایش دهد ،از طرف دیگر

فعالیت ضد سرطانی آنتیاکسیدانهای موجود در رژیم

توکوفرول با تحریک سلولهای ایمنی و ترشح

غذایی مانند توکوفرولها و کارتنوئیدها در بسیاری از

سایتوکاینها موجب مهار تومور میشود(.)82-80

این ویتامین بهخصوص آلفا توکوفرول سوکسینات بهطور
شگفتآوری در سرطان پروستات و سینه اثر ضد توموری
دارد ،درحالیکه آپوپتوز را در سلولهای نرمال اپیتلیال

مطالعات کلینیکی اثبات و منتشر شده است.
آنتیاکسیدانها میتوانند باعث تحریک سلولهای سیستم
ایمنی برای مستقر شدن در محل تومور و از بین بردن

القا نمیکند .در محیط آزمایشگاه عوامل مؤثر بر رشد

سلولهای آن و یا مهار آنژیوژنز شوند .همچنین این مواد

سلولی که حاصل ترشح از سلولهای دیگر هستند کمتر

باعث بیان گسترده ژن  P53میشوند که فرآورده

میباشد .هرچند ویتامین  Eبا اثر شیمیوتاکسی خود در

سرکوبکننده سلولهای تومور است( .)85-81بر اساس

مراحل اولیه میتواند مرگ سلولی را در سلولهای

مطالعات انجامگرفته در این پژوهش میتوان گفت

نئوپالسمیک القا نماید بااینحال به دلیل سیر مزمن سرطان
و التهاب خفیف و مزمنی که بدین ترتیب ایجاد میشود
اثر ویتامین

 Eدر داخل بدن کمتر میشود(.)82

مصرف گیاهان مؤثر در درمان پروستات بهواسطه داشتن
عوارض جانبی کمتر و اثرات آنتیاکسیدانی و
تنظیمکننده در درمان این بیماری نقش بسزایی دارند.

بحث و نتيجهگيری

با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد ،فرآوردههای

به دلیل وجود عوارض فراوان از قبیل سرگیجه ،سردرد،

گیاهی موردنظر میتواند در کنترل رشد غیرطبیعی

ضعف ،تاکی کاردی ،تپش قلب ،کاهش فشارخون و

ضایعات پیش سرطانی و کارسینوم پروستات مؤثر باشد.

هزینه باالی درمان با داروهای آلفا بلوکر ،بیشتر افراد به

تعالی بالینی
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یک پاسخ ایمنی آنتی تومور بهوسیله القای

پیجیوم آفریکانوم و تخم کدو بیشترین تأثیر را بر

ترکیبات موثر بر پیشگیری و درمان اختالالت پروستات

گامی مؤثر در پیشبرد کنترل سرطان و کاهش

از طرفی پیشنهاد میشود مطالعات کارآزمایی بالینی

.پیچیدگیهای ناشی از آن خواهد بود

گستردهتری به روش دوسوکور و دوره درمانی طوالنیتر
BPH

جهت استفاده از فرآوردههای گیاهی در درمان
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 قطعاً بررسیهای تکمیلی در این خصوص.صورت گیرد
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