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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. 
  
     Keywords: Benign prostatic hyperplasia Prostate, Urtica dioica, Saw palmetto, Cucurbita pepo, 

zinc, vitamin E, vitamin B6. 
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 ترکیبات موثر بر پیشگیری و درمان اختالالت پروستات
 3زهره حدادی ،*2، ماندانا احمدی1حسین مهدوی

 

 چكيده

ترین چنین سرطان پروستات شایعباشد، هممی سالبزرگیک بیماری شایع در مردان  خیم پروستاتهایپرپالزی خوش   

های پروستات طبیعی مختلفی که بر رشد و تکثیر سلول هایشود. مکملمحسوب می افتهیتوسعهبدخیمی در کشورهای 

از مطالعات اپیدمیولوژی، آزمایشگاهی و کلینیکی یافت شده است. شواهد قابل قبولی از  یریگبهرهباشند با می اثرگذار

مقاالت  دستیابی بهبرای  طبیعی در مقابل پروستات وجود دارد که در ادامه آورده شده است.های اثرات حفاظتی مکمل

 گزنه  بررسی شدند. Google ،Pubmed ،Medline ،Iranmedex ،SID ،Google scholarهای اطالعاتیمربوط پایگاه

شود برای درمان اختالالت پروستات استفاده شود. گزنه باعث القای سنتز تستوسترون می مؤثریک داروی  عنوانبهتواند می

ای یک محصول گیاهی است نخل اره شود.آلفا ردوکتاز می-5باعث مهار آنزیم مطالعات نشان داده که این گیاه  نیچنهم

رسد این گیاه مشابه داروی فیناستراید باشد با این شود. به نظر میکه در درمان اختالالت مربوط به پروستات استفاده می

های لینولیک وغنی متشکل از استرولعصاره کدوتنبل حاوی ماده ر بوده و هزینه کمتری دارد. سازگارترتفاوت که با بدن 

عالوه، به باشند.می یضدالتهابهای ضد سرطانی و باشد که این مواد دارای فعالیتاسید، سلنیوم، منیزیوم و کارتنوئیدها می

 عنوانبهو روی دارای فعالیت ضدسرطانی بوده و  6B، ویتامین Eها و مواد شیمیایی، شامل ویتامینبسیاری از ویتامین

جانشین یا مکمل داروهای  عنوانبهتواند می BPHاستفاده از گیاهان دارویی با خاصیت درمان  کنند.عمل می دانیاکسینتآ

 قرار گیرند. مورداستفادهبر درمان اختالالت پروستات  مؤثرشیمیایی 
 

 

 

 نیتامیو، E نیتامیو ریکانوم،پیجیوم آفکدوتنبل،  ،ای، گزنه، نخل ارهپروستات مخیخوش یپرپالزیها :یديکل یهاواژه

B6ی، رو. 

 

 

 مقدمه
 

غده جنسی ضمیمه  نیتربزرگغده پروستات    

  دمثلیتولپستانداران بوده و دارای نقش کلیدی در 

درصد حجم مایع  05-55باشد. ترشحات آن حدود می

دهد و نقش مهمی در قدرت سمینال را تشکیل می

 (.1)کندباروری اسپرم ایفا می
 

 

ده گردن مثانه و بخش ابتدایی پیشابراه را احاطه این غ

کرده، بنابراین روی چندین عمل حیاتی از جمله دفع 

 (. 2)باشدمی ادرار اثرگذار

از  یادیسن دچار اختالالت ز شیغده پروستات با افزا

 شودیو سرطان پروستات م میخخوش یپرپالزیجمله ه

 .باشدیغده م نیا یعیها اختالل در رشد طبکه علت آن
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سرطان منجر به مرگ در  نیامروزه سرطان پروستات دوم

 ییغده اثرات سو نیمردان گزارش شده است. اختالل ا

 تیموقع واسطهبه نچنیهم وداشته  یبارور یرو

 (.0)کندیم جادیا یکه دارد مشکالت ادرار یکیآناتوم

  یپرپالزیدر مردان ها میخخوشتومور  نتریعیشا

در  یمطالعات متعدد (.2)باشدیم پروستات 1میخخوش

 دیتائرا  BPH در یدرماناهیگ دیمختلف اثر مف یکشورها

سرطان پروستات  افتهیتوسعه یکشورها در (.5)اندکرده

سرطان  نیبعد از سرطان پوست و دوم جیسرطان را نیدوم

باشد و از هر یدر مردان م هری سرطان از بعد آوررگم

 با (.1)شوندیسرطان مبتال م نینفر به ا کیشش مرد 

از سرطان پروستات و  یناش ریوممرگ وعیش شیافزا

 هایدر فرم یو پرتودرمان یدرمانیمیش هاینقصان روش

 نیکنترل ا یبرا دیجد هایوهیبه ش ازیسرطان ن نیا شرفتهیپ

 میخخوش یپرپالزیها (.7)شودیاس مسرطان احس

سال  55 یدر مردان باال عیشا یماریب نیپروستات چهارم

 یماریب نیا وعیش زانیسن مردان م شیبا افزا (.8)باشدیم

 یبرا یخطر جد یماریب نیاگرچه ا (.3)ابدییم شیافزا زین

به وجود آورنده  ینیعالئم بال یول رودیبه شمار نم ماریب

 (.15)گرددیم ماریب یزندگ تیفیباعث کاهش ک

 طوربه BPH مرتبط با یتحتان یادرار یمجار عالئم

 ی. برادهندیقرار م ریتأثرا تحت  یزندگ تیفیک یواضح

  آزاردهندهمانند تکرر ادرار  یعالئم مارانیب نیا

 (.2-1)باشدیم

از  یبرداربهرهو  یحاصل از طب سنت هایافتهیکمک  با

از  یمشکالت ناش یادیتا حدود ز توانیم ییدارو اهانیگ

اختالالت مربوط به پروستات را کنترل و درمان نمود که 

از  یعمل تعداد سمیو مکان یبه معرف یمقاله مرور نیدر ا

 .است شدهپرداخته یعیمواد طب نیا

 

 مطالعه روش

 یاطالعات یهاگاهیپاحاضر از  یمطالعه مرور در   

Pubmed ،Medline ،Google scholar، Scopous ،

                                                 
1.  Benign Prostatic Hyperplasia :BPH 

Science direct ،SID و Iranmedex  یدیکل یهاواژهبا 

 Benign prostatic hyperplasia، Urtica dioica ،Saw 

Palmetto،Pygeum Africanum ،Cucubita Pepo ،

VitE وVit B6   یهاسال یط منتشرشدهمقاالت 

 .استفاده شد 2517-1335 

 

   گزنه

که در   Urticaceaeادهاست متعلق به خانو یاهیگ 2گزنه   

 عموماًگزنه  رهی. تشودیاستفاده م هایماریدرمان انواع ب

بوده  متریسانت 8-15 به ارتفاع چندساله یعلف اهانیشامل گ

قالب  هایاز کرک دهیآن پوش ییهوا هایاندام شتریو ب

 (.8-3)باشندیشکل م یمخروط ایمانند و 

 شهیر یروستاتپ یاصل آنت 1332در سال  0وگنربار  نیاول

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

گزنه در اختالالت مربوط به غده  شهیاستفاده ر نیشتریب

 یاهیگ یدارو نیترجیرا کهیطوربه. باشدیپروستات م

 یهاعصارهو  شدهیمعرفدر درمان سرطان پروستات 

 اهیگ نیا دهند،ینشان م یپروستات یمختلف آن اثرات آنت

 میخخوش یپرپالزیدرمان ها یعیدر اروپا استفاده وس

 (.11-10)پروستات دارد

گزنه که آثار  شهیموجود در ر باتیترک نتریمهم

 گنان،یشامل ل دهند،یآن را بروز م کیفارماکولوژ

چرب  یدهایاس و نیلکت د،یساکار یپل د،یاسترول، فالونوئ

 (.12-15)باشندیم

 یمتصل به هورمون جنس نیگلوبول رسدیبه نظر م نچنیهم

 یغشا هایرندهیو گ یدرمیآروماتاز، فاکتور رشد اپ

نقش را در عملکرد ضد  نیشتریپروستات، ب یدیاستروئ

 (.11-17)گزنه داشته باشند یپروستات

 میگزنه، مهار آنز یبرا شدهگزارش یجمله سازوکارها از

 تستوسترون به  لیآلفاردوکتاز بوده که از تبد-5

و با  آوردیبه عمل م یریجلوگ تستوستروندرویهید

در خون و متعاقب آن در  دروتستوسترونیه یکاهش د

 تاًینهاو  دنماییبافت پروستات اثرات خود را اعمال م

                                                 
2. Urtica dioica 
3 . Vegner 
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(. 18-13)ابدییدر بافت پروستات کاهش م یسلول ریتکث

وجود دارد که  دیاس کینولئیگزنه ل شهیدر ر نیهمچن

تستوسترون  زانیم بیترتنیابهکاهنده کلسترول است و 

 (.25)افتیکاهش خواهد 

 داریمعنبرگ گزنه باعث مهار  یعصاره آب یطرف از

 عالوهبه شود،یبافت پروستات م نازیدآم نیآدنوز تیفعال

 شهیدر عصاره ر کیلیدروفیه یدیاستروئ باتیوجود ترک

غشا  میپتاس-میپمپ سد تیگزنه موجب مهار فعال

 یو رشد سلول سمیمتابول جهیپروستات شده و در نت

 نچنیهم (.21-22)دنماییپروستات را سرکوب م

 یهاسلول یگزنه رو شهیکه عصاره ر شدهگزارش

 (.20)دارد یریضدتکث تیخاص شگاهیپروستات در آزما

 

 یااره نخل

درخت نخل  ینوع رهیش ،یبادبزن 2یاارهنخل  عصاره   

 یکایآمر انیتوسط بوم یمتماد انیسال اهیگ نیاست. ا

 1877بار در سال  نیاول یبرا نکهیرفته تا ایبه کار م یشمال

شد و از آن زمان  نیمقاله وارد طب نو کیبا انتشار 

 ،یاحتمال سمیدر ارتباط با مکان یاریمطالعات بس تاکنون

آن انجام  یرو ینیبال یهاییو کارآزما یوانیمطالعات ح

در  اهیگ نیمورد مصرف ا نیشتریب (.22)شده است

 یپروستات بوده و در درمان بزرگ میخخوش یپرتروفیه

بافت  لیباعث تحل اهیگ نیا رود،یپروستات به کار م

 یتستوسترون به د لیپروستات و مهار تبد یپوشش

 تواندیم یماده حت نی. ا(25)شودیم دروتستوسترونیه

را از خود  رندهیبه گ یو چسبندگ یضد استروژناثرات 

 (.21)نشان دهد

با  یمشابه یاثر درمان تنهانهعصاره ساوپالمتو  مصرف

 یپروستات دارد بلکه دارا یبر بزرگ مؤثر یداروها

نخل  وهیعصاره م (.27)باشدیم زین یکمتر یعوارض جانب

 انیجر شیافزا ،عالئمبهبود  یاثر را رو نیشتریب یااره

با  سهیمقاقابلداشته است که  یادرارشبادرار و کاهش 

                                                 
4. Saw Palmetto 

 میخخوش یپرپالزیدارو در درمان ه نیؤثرترم)دیناسترایف

 (.28-05)باشدیپروستات( م

 میآنز تیفعال تواندیمعصاره ساوپالمتو  یطرف از

مانع سرطان  قیطر نیرا مهار کند و از ا ژنازیکلواکسیس-2 

در توسعه سرطان پروستات  میآنز نیا رایپروستات شود، ز

هستند که ادعا  نیبر ا نیمحقق (.01)دارد یینقش بسزا

 آتروفی و هاسلتجمع ماست یعصاره ساوپالمتو رو

که به نظر  را یعوامل قیطر نیبوده و از ا رگذاریتأث ومیتلیاپ

هستند را  لیو سرطان پروستات دخ یپرتروفیها جادیدر ا

 (.02-00)کندیمهار م

 یآلفا ردوکتاز رو-5 میساوپالمتو با مهار آنز عصاره

 نیچنهم، (02)دارد یهارتوسعه سرطان پروستات اثر م

سرطان  یرا در رده سلول یآلفا ردوکتاز انسان-5 تواندیم

 PSA سطح یپروستات مهار کند، بدون آنکه رو

 (.05)باشد رگذاریتأث

 

 كانومیآفر وميجيپ

متعلق به   African plumنام با 5کانومیآفر ومیجیپ اهیگ   

 اقیآفر یو بوم سبزشهیهم اهیگ کیRosaceae  خانواده

به  یچرب عصاره آن خواص مشابه یدهایو اس باشدیم

 (.05)چرب ساوپالمتو دارند یدهایاس

ترشحات پروستات و  شیباعث افزا تواندیم ومیجیپ

 ومیجیپ استانداردشدهعصاره  (.21)گردد یمن عیما بیترک

پروستات را  میخخوش یپرپالزیها مارانیب تیظرف

 یهابر پروسه یبتو اثرات مث باالبردهبه نغوظ  دنیدررس

 (.07-03)پروستات دارد میخخوش یپرپالزیبا ها ریدرگ

 یکه رو باشدیم دیاس کیفرول یاسترها یحاو اهیگ نیا

اثرگذار است. مطالعات نشان داده  نیاندوکر ستمیس

، سطح تواندیم اهیگ نیدکوزانول موجود در ا

 نیا (.25)را کاهش دهد ینیتستوسترون و لوتئ یهاهورمون

 یاثر کاهش زین نیپروالکت یهاهورمونبر سطح  بیکتر

 شیمسئول افزا نیاست، پروالکت رالزم به ذک(. 21)دارد

-یآن به د لیتبد شیبازجذب تستوسترون و افزا

                                                 
5. Pygeum Africanum 
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 نیچنهم. باشدیمفعال در بدن  دروتستوسترونیه

 یپرپالزیآن در رابطه با ه ییکلسترول و محصوالت نها

 ییوستات نقش بسزاپروستات و سرطان پر میخخوش

یم اهیگ نیموجود در ا دیاس کیفرول یدارند که استرها

. دهند کاهش را پروستات کلسترول مقدار توانند

تمام  هیکه عل شدهاستخراجبنام تادنان  ومیجیاز پ یاعصاره

 عمل  دروتستوسترونیه یمضر د کیولوژیزیاثرات ف

از اثرات مثبت  یفیتادنان ط یاز طرف (.02)کندیم

پروستات را مهار  یهاسلول ریدارد که تکث کیولوژیزیف

 ومیجیاز پ  VI326 بنام یجزئ راًیاخن یمحقق(. 22)کندیم

 یرسد عامل بهبود بزرگیکه به نظر م اندکردهجدا 

 سرطان پروستات  مهارکنندهپروستات و عامل 

 (.20)باشدمی

 

  کدو تخم

 یهاهساق یو دارا سالهکی ،یعلف یاهیگ 1تخم کدو   

متعلق به   Cucurbitaceae.باشدیخزنده و کرک دار م

کدو دانه، عصاره و روغن کدو  باشد.می انیخانواده کدوئ

دارند،  یادیز تیمردان اهم دمثلیتول ییدر بهبود توانا

 باهدفروزانه  ییغذا میدر رژ اهیگ نیمصرف ا نیچنهم

 یجنس تیبا سرب و وضع یآلودگ یانبکاهش عوارض ج

 (.22)شودیم شنهادیپمطلوب 

 یشده تخم کدو حاو صیتخصعصاره  باتیترک نیترمهم

 تواسترولیو ف Eنیتامی، ونشدهاشباعروغن چرب 

مواد  یحاو اهیگ نیا بات،یترک نیعالوه بر ا(. 25)باشدیم

. امروزه باشدیم زین یفنول باتیو ترک هاگمانیپ ،یمعدن

 یگدر بزر مؤثر جیدرمان را عنوانبهروغن کدو 

 (.21)شودیم تفادهپروستات اس میخخوش

 یدهایشامل اس یو عناصر باتیترک یکدو حاو تخم

 کیو اولئ دیاس کینولئیل ک،ی)استئارراشباعیچرب غ

فروکتوز،  م،یفسفر، سد م،یوم،کلسیزیمن م،ی(، پتاسدیاس

 ن،یلوتئ دها،یمانند کاروتنوئ هادانیاکسیآنت ،E نیتامیو

 ومیو سلن یمثل رو یو عناصر لیتوکوفرول، گاما کلروف

                                                 
6. Cucubita Pepo 

و  یمواد معدن یدارا نچنیهم (.27-28)شندبایم

 یعیاسپرماتوژنز طب یبرا یاست که همگ ییهانیتامیو

 ونیداسیاز پراکس  Aنیتامیکه و شدهانیب (.23)الزم هستند

و موجب بهبود  کندیم یریها جلوگضهیدر ب یدیپیل

 الیتلیاپ یهالسلو یساختار زیاسپرماتوژنز و گسترش تما

 که است شدهدادهنشان  ییاز سو(. 55)شودیم میدیدیاپ

 یپرتروفهی عالئم کاهش با کدو تخم عصاره جذب

 (.51-52)پروستات همراه است میخخوش

 شیعصاره کدو باعث افزا زیتجو شدهانجاممطالعات  طبق

 ونیدسموتاز، کاتاالز، گلوتات دیدر سوپراکس یداریمعن

 یکولیفول کنندهکیتحروسترون، هورمون تست داز،یپراکس

FSH (.50)شودیم ینیو هورمون لوتئ 

مترشحه از  یهاهورمونکدوتنبل باعث بهبود  عصاره

جنس مذکر  یدر نابارور لیدل نیشده و به هم ضهیبافت ب

عصاره تخم کدو تعداد  یاز طرف (.52)باشدیم اثربخش

و  یریشگیو در پ دهدیرا کاهش م یعیرطبیغ یهااسپرم

 (.55)دارد یفراوان ریتأثمردان  یدرمان نابارور

و  کندیآلفا ردوکتاز را مهار م-5 میکدوتنبل آنز عصاره

 دروتستوسترونیهیتستوسترون به د لیمانع از تبد

که اثرات  یالزم به ذکر است از عناصر (.51-57)شودیم

 دهیدر جنس مذکر به اثبات رس یبارور نهیآن در زم دیمف

از عناصر موجود در تخم  یکیاست که  ومیناست، سل

 ونیها و گلوتاتنیسلنوپروتئ قیاز طر ومیسلنباشد. یکدو م

 یدانیاکسیآنتاثرات  GPX4 نوع مخصوصاً دازیپراکس

 (.58)گذاردیم یخود را بر جا

 

 یرو

 هانیو پروتئ هامیاز آنز یاریدر ساختار بس 7یرو   

نقش خود  یفایا یبرا میآنز 055از  شیشرکت دارد، ب

 نیا شتریب (.53)باشندیکوفاکتور م عنوانبه یرو ازمندین

 ویداتیاکس یهادر برابر استرس ینقش محافظت هامیآنز

 نیا (.15)را نام برد نیانیتوان متالوتیدارند که از جمله م

و  8ژنیفعال اکس یهاکالیمخرب راد ریتأثها میزآن

                                                 
7. Zinc 
8. Ros 
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 بیباعث تخر هاکالیراد نی. ادهندیمرا کاهش  3تروژنین

DNA  یفلز رو نیچنهمشوند، یسرطان م یالقاو 

 دهیدبیآس DNA میترم یاست که برا P53 کوفاکتور

 .(11)باشدیم ازیموردن

 ستمیاست که در عملکرد مناسب س یفلز مهم یرو

با غلظت باال در  یداشته، رو یمردان نقش مهم یتناسل

 تیدر فعال ایموجود است و نقش چندگانه یمن عیما

اثر  هایچرب داشتننگه عیعنصر در ما نیاسپرم دارد. ا

از  شود،یم یکیولوژیب یغشاها یداریداشته و باعث پا

تستوسترون و تحرک  سمیمتابول ،اسپرم دیدر تول یطرف

 زانیباعث کاهش م یکم رو زانیاسپرم دخالت دارد. م

 تیاهم دهندهنشانامر  نیکه ا شودیسمن و تستوسترون م

احتمال ابتال  شیمردان و افزا دمثلیتول ستمیماده در س نیا

 (.12)به سرطان پروستات است

 یباردار یبرا نهیزم جادیو ا ینیلقاح، النه گز یبرا یرو

 عیموجود در غده پروستات و ما یرو (.10)است یضرور

در هر  کروگرمیم 855-0555انزال شده از  هایو اسپرم یمن

 ضهیدر ب زانیم نی. وجود اکندیم رییگرم ماده خشک تغ

 یالزم است و کمبود آن باعث آتروف ییاسپرم زا یبرا

 کندیم جادیرا ا ییساز و اختالل در اسپرم زا یمن هایلهلو

 یرو زانیکه م ییدر مراحل انتها خصوصبه

 (.12)ابدییم شیبالغ افزا دیاسپرماتوزوئ

 هایتحرک و توانا شدن واکنش تواندیعنصر م نیا

 یبقا یعمل برا نیاسپرم انسان را مهار کند. ا یروسوماک

به  دنیتا زمان رس یدر دستگاه تناسل هادیاسپرماتوزوئ

 ردیاگر لقاح انجام نگ تخمک الزم است چون

واکنش  جادیبعد از توانا شدن و ا دهایاسپرماتوزوئ

 (.15)رفت ندخواه نیاز ب یآکروسوم

و  ضهیمل باختالل در تکا جادیا لیبه دل یرو کمبود

از کمبود ترشح  یناش ییزادیو استروئ ییاسپرم زا یبرقرار

 ،یژن هایرندهیگ انیاختالل در ب جادیا ها،نیگنادوتروپ

از  یتستوسترون ناش تیاختالل در سنتز و فعال جادیا

و  واناتیدر اغلب ح یردوکتاز وابسته به رو -5اختالل در 

                                                 
9. RNS 

 یبارورو کاهش  یمن تیفیآمدن ک نییباعث پا نسانا

 (.11-13)شودیم

در سرم  یبودن غلظت رو ترنییپابه ذکر است، علت  الزم

است که با  نیدر ا نیبا مجرد سهیدر مقا متأهلخون افراد 

 از بدن مردان دفع  یرو گرمیلیمیک هر عمل لقاح 

از منابع  شتریامر لزوم استفاده ب نی، که ا(75-71)گرددیم

. استفاده از مکمل دهدین ممردان نشا یبرا ژهیوبهرا  یرو

 یکنواختیبا حفظ  یدر افراد مبتال به کمبود رو یرو

باعث   DNA وارده به یهابیاسپرم و کاهش آس یغشا

 (.72)شودیم یبهبود بارور

 

 B6  نيتامیو

محلول در  هاینیتامی( از ونیدوکسیریپ)B6  نیتامیو   

مقاوم است. حالت  دیو به حرارت و اس باشدیمآب 

است PLP فسفات دوکسالیریپ ن،یتامیو نیا یمیآنزکو

 دوکسالیریپ میکه در حضور فسفات و به کمک آنز

به  نیدوکسامیریو پ دوکسالیریپ ن،یدیروکسیاز پ نازیک

 هایدر واکنش یمهم اریکه نقش بس دآییم دست

و  B6 نیتامیو نیب دهدینشان م قاتیدارد. تحق ییایمیوشیب

وجود دارد. مردان جوان  یمیقسالمت پروستات رابطه مست

 گرمیلیم 0/1 به مصرف روزانه 13-55 نیدر سن

 7/1سال به مصرف روزانه  55 یو مردان باال نیرودوکسیپ

 عنوانبه باغلB6   نیتامیو (.70-71)دارند ازین گرمیلیم

که بر  شودیمحسوب م نیسنتز دوپام یکوفاکتور برا کی

 .(77)باشدیم اثرگذارسطح تستوسترون 

 

 E نيتامیو

از  1301کشف شد و در سال  1325در سال   Eنیتامیو   

و آلفاتوکوفرول نام گرفت.  دیجوانه گندم جدا گرد

 نیاست. ا یمحلول در چرب هاینیتامیاز و یکی E نیتامیو

 ییایمیدارد و اثرات ش یدانیاکسیآنت تیخاص نیتامیو

 .بردیم نیزند را از بیبدن لطمه م هایکه به بافت یمخرب

محلول  یهادانیاکسیآنتکه  دهدینشان م قاتیتحق جینتا

محلول در  یهادانیاکسیآنتو E  نیتامیمانند و یدر چرب

آزاد نقش  هایکالیدر کاهش راد C نیتامیآب مانند و
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 کیباعث تحر توانندیم هادانیاکسیآنتدارد.  یمؤثر

مستقر در محل تومور شده و  یمنیا ستمیس یهاسلول

 وژنزیمهار آنژ ایآن و  هایبردن سلول نیاعث از بب

 (.78)شوند

ممکن است   Eنیتامیو ،یکینیلیمطالعات پاراک براساس

  یالقا لهیوسبهتومور  یآنت یمنیپاسخ ا کی

به محل تومور  هاتیماکروفاژها و لنفوس هاییوتاکسیمیش

فعال  جهینت درپاسخ ممکن است  نیا (.88)دینما جادیرا ا

نکروز  یتومور شامل فاکتورها یآنت هایاکتورکردن ف

 C نازیک نیپروتئمهار  ای P53 و بتا و اکننده تومور آلف

 (.73-85)باشد

 ،یضدسرطان تیجهت فعال E نیتامیو سمیمکان نترییاصل

 سمیبا توجه به مکان(. 81)باشدیم P53 گسترده ژن انیب

توکوفرول که شامل  یضدتومور تیفعال یبرا موردنظر

. باشدیم  Rasانیو کاهش ب P53 ژن انیب شیزااف

 یرو ییزامرگشود توکوفرول بتواند اثرات یم ینیبشیپ

 گریدهد، از طرف د شیافزا ار یسرطان هایسلول

و ترشح  یمنیا هایسلول کیتوکوفرول با تحر

 (.82-80)شودیموجب مهار تومور م هانیتوکایسا

 طوربه ناتیکسآلفا توکوفرول سو خصوصبه نیتامیو نیا

 یاثر ضد تومور نهیدر سرطان پروستات و س آوریشگفت

 التلیینرمال اپ هایآپوپتوز را در سلول کهیدرحالدارد، 

بر رشد  مؤثر عوامل شگاهیآزما طی. در محکندیالقا نم

هستند کمتر  گرید هایکه حاصل ترشح از سلول یسلول

خود در  یوتاکسیمیبا اثر ش  Eنیتامی. هرچند وباشدیم

 هایرا در سلول یمرگ سلول تواندیم هیمراحل اول

مزمن سرطان  ریس لیبه دل حالنیباا دیالقا نما کینئوپالسم

 شودیم جادیا بیترت نیکه بد یو مزمن فیو التهاب خف

 (.82)شودیدر داخل بدن کمتر م  Eنیتامیاثر و

 

 یريگجهينتبحث و 

سردرد،  جه،یسرگ لیاز قبعوارض فراوان وجود  لیدل به

تپش قلب، کاهش فشارخون و  ،یکارد یتاکضعف، 

 با داروهای آلفا بلوکر، بیشتر افراد به درمان یباال نهیهز

اثرات  اند.آورده یرو یاهیگ یهافراوردهاستفاده از 

پروستات به اثبات  یماریدر ب یادیز اهانیگ یدرمان

 ،یاگزنه، نخل اره اهیچهار گاین میان  از است، دهیرس

را بر  ریتأث نیشتریکدو ب و تخم کانومیآفر ومیجیپ

 و انواع  یرو نیچنهماختالالت پروستات دارند. 

 در بهبود عملکرد پروستات یتوجهقابل نقشها نیتامیو

 منظوربهی عیطب یهافرآوردهاز  یاریدر بس و کنندایفا می

در  .رندیگیقرار م مورداستفادهکنترل مشکالت پروستات 

از منابع طبیعی و  جداشدهله مروری ترکیبات این مقا

پزشکی و دارویی در  توجهقابلگیاهان دارویی با اثرات 

پروستات  میخخوشدرمان سرطان و هایپرپالزی 

های چنین بر روی استفادهاست. هم قرارگرفته موردبحث

درمانی در کلینیک و مطالعات بالینی همراه اثرات 

 .میامتمرکزشدهالی اثرشان های احتمبیولوژیک و مکانیسم

موجود در رژیم  یهادانیاکسیآنت یضد سرطانفعالیت 

اری از یها و کارتنوئیدها در بسغذایی مانند توکوفرول

مطالعات کلینیکی اثبات و منتشر شده است. 

سیستم  یهاسلولباعث تحریک  توانندیم هادانیاکسیآنت

ین بردن ایمنی برای مستقر شدن در محل تومور و از ب

چنین این مواد آن و یا مهار آنژیوژنز شوند. هم یهاسلول

شوند که فرآورده می 53P باعث بیان گسترده ژن

بر اساس  (.85-81)های تومور استسلول کنندهسرکوب

گفت  توانیمدر این پژوهش  گرفتهانجاممطالعات 

داشتن  واسطهبهدر درمان پروستات  مؤثرمصرف گیاهان 

 و یدانیاکسیآنتی کمتر و اثرات عوارض جانب

 در درمان این بیماری نقش بسزایی دارند. کنندهمیتنظ

 هایفرآورده رسد،یتوجه به مطالب فوق به نظر م با

 یعیرطبیغدر کنترل رشد  تواندیم موردنظر یاهیگ

 باشد. مؤثرضایعات پیش سرطانی و کارسینوم پروستات 
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 ینیبال ییرآزمامطالعات کا شودیم شنهادیپ از طرفی

 تریطوالن یدوره درمانبه روش دوسوکور و  یترگسترده

 BPHدر درمان  یاهیگ یهافرآوردهجهت استفاده از 

تکمیلی در این خصوص  یهایبررس قطعاً .ردیصورت گ

در پیشبرد کنترل سرطان و کاهش  مؤثرگامی 

 ناشی از آن خواهد بود. یهایدگیچیپ
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