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Πράσινες θεραπείες για την χρόνια 
μη βακτηριακή προστατίτιδα 

Κωνσταντίνος Σταματίου
Επιμελητής Α’

Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Τα φυτοθεραπευτικά χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια ως επικουρική θεραπεία στην καλοήθη 
υπερτροφία του προστάτη. Η ομοιότητα των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού που συνδέονται 
με την χρόνια προστατίτιδα με εκείνα που προκαλεί η ΚΥΠ και η σχετική αποτελεσματικότητα των φυτοθε-
ραπευτικών στην βελτίωση του πυελικού άλγους δικαιολογεί την τη χρήση τους στην χρόνια μη βακτηρι-
ακή προστατίτιδα. Αν και αρκετοί κλινικοί και ερευνητές έχουν διερευνήσει την θέση των φυτοθεραπευ-
τικών στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού σπανίζουν οι εξειδικευμένες 
μελέτες για τη μη βακτηριακή προστατίτιδα. Καίτοι η δράση τους διακρίνεται σε αντιφλεγμονώδη και ορ-
μονική, στην πραγματικότητα φαίνεται πως εξασκούν μάλλον αντιφλεγμονώδη δραστηριότητα της οποίας 
δεν είναι επακριβώς γνωστός ο ακριβής μηχανισμός.

ΛΈΞΈΙΣ ΚΛΈΙΔΙΑ: Φυτοθεραπευτικά, καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, χρόνια μη βακτηριακή 
προστατίτιδα.

Έισαγωγή
Το σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους - μη βακτηριακή 
προστατίτιδα θεωρείται η πιο κοινή μορφή προστατίτιδας 
(τα καταγεγραμμένα περιστατικά είναι περίπου 8 φορές πε-
ρισσότερα από εκείνα της βακτηριακής προστατίτιδας) και 
εκδηλώνεται ως ένας συνδυασμός ήπιου προστατισμού 
(ερεθιστική ή αποφρακτική συμπτωματολογία) και άλγους 
στην περιοχή του προστάτη αλλά και σε διάφορες άλλες θέ-
σεις όπως στο περίνεο, στο όσχεο στους όρχεις, στο πέος ή 
στην ουροδόχο κύστη. Η ένταση των ενοχλημάτων μπορεί 

να είναι αρχικά ήπια και να επιταθεί σταδιακά σε χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών. Σε ποσοστό μέχρι και 
50% συνυπάρχει σεξουαλική δυσλειτουργία ενώ σε ποσο-
στό λίγο μεγαλύτερο του 50% συνυπάρχουν κάποια ενοχλή-
ματα ούρησης. Τα συμπτώματα άλλοτε επιμένουν και άλ-
λοτε εξαφανίζονται. Σε κανένα επεισόδιο δεν ανευρίσκεται 
θετική καλλιέργεια. [1]

Στην πραγματικότητα κανένας αιτιολογικός παράγοντας 
δεν έχει με βεβαιότητα ενοχοποιηθεί με αποτέλεσμα οι 
ακολουθούμενες θεραπείες να είναι κατά βάση συμπτω-
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ματικές. Η φαρμακοθεραπεία της χρόνιας μη βακτηριακής 
προστατίτιδας είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει τους α 
- αδρενεργικούς αναστολείς, τα μυοχαλαρωτικά, τα μη στε-
ροειδή αντιφλεγμονώδη, τα ορμονοθεραπευτικά, τα αντιβι-
οτικά και τα φυτοθεραπευτικά. Η χρήση των τριών τελευ-
ταίων δεν είναι απόλυτα αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη.
[2] Ειδικότερα για τα φυτοθεραπευτικά, oρισμένα έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικά στην βελτίωση ορισμένων συ-
μπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού που συνδέονται 
με την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Καθότι ορισμέ-
να συμπτώματα είναι κοινά στη χρόνια μη βακτηριακή προ-
στατίτιδα και την υπερτροφία του προστάτη και με δεδομένο 
ότι οι παθήσεις αυτές αλληλοκαλύπτονται ως προς το πα-
θολογικό υπόστρωμα, αρκετοί κλινικοί και ερευνητές διε-
ρεύνησαν την θέση των φυτοθεραπευτικών στη θεραπεία 
της χρόνιας μη βακτηριακής προστατίτιδας. [3] Στο άρθρο 
αυτό παρουσιάζεται η δημοσιευμένη αποτελεσματικότητα 
των πιο γνωστών φυτοθεραπευτικών που χρησιμοποιού-
νται στη θεραπεία των παθήσεων του προστάτη και συζη-
τείται η παθοφυσιολογική βάση της χορήγησής τους.

Υλικό και μέθοδος
Αναζητήθηκαν άρθρα, περιλήψεις, ανακοινώσεις απο τις 
βάσεις δεδομένων MEDLINE, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ια-
τρικής, Pubmed, Cochrane Library και άλλες βιβλιοθήκες 
χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά «προστάτης», «προστα-
τίτιδα», «χρόνια προστατίτιδα», «μη βακτηριακή προστα-
τίτιδα» «φυτοθεραπευτικά» σε διάφορους συνδυασμούς 
με τις ονομασίες «Saw palmetto», «Pygeum Africanum», 
«Equisetum arvense», «Chimaphila umbellata», «Populus 
tremula» «Pulsatilla pratensis», «Quercetin», «Cernilton». 
Επιπλέον, ελέγχθηκαν βιβλιογραφικές πληροφορίες απο 
επιλεγμένες εκδόσεις για σχετικές δημοσιεύσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στην αρχική έρευνα. 

Αποτελέσματα
Αρκετοί κλινικοί και ερευνητές έχουν διερευνήσει την απο-
τελεσματικότητα των φυτοθεραπευτικών στην αντιμετώπι-
ση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού στο 
πλαίσιο της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη όμως 
σπανίζουν οι σχετικές εξειδικευμένες μελέτες για τη μη 
βακτηριακή προστατίτιδα. Καθότι ορισμένα συμπτώμα-
τα είναι κοινά στη χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα και 
την υπερτροφία του προστάτη και με δεδομένη την στενή 
σχέση των δυο παθήσεων, τα αποτελέσματα μελετών που 

εξετάζουν τη θέση των φυτοθεραπευτικών στη θεραπεία 
της καλοήθους υπερτροφίας και που εστιάζουν στα κοι-
νά συμπτώματα αξιολογήθηκαν μαζί με αυτά που σαφώς 
εστιάζουν στη μη βακτηριακή προστατίτιδα. Από τα φυτοθε-
ραπευτικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην θεραπεία των 
συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού και συνδέ-
ονται με την χρόνια προστατίτιδα, τα πιο γνωστά είναι τα 
Saw palmetto, Pygeum Africanum, Equisetum arvense, 
Quercetin και Cernilton.

Το Saw palmetto είναι το περισσότερο γνωστό φυτο-
θεραπευτικό. Ο φλοιός τα φύλλα και οι καρποί του είναι 
ιδιαίτερα εμπλουτισμένοι με λιπαρά οξέα και φυτοστερό-
λες και το εκχύλισμα του γνωστό και ως serenoa repens 
έχει αποτελέσει το αντικείμενο εντατικής έρευνας για τη 
θεραπεία των συμπτωμάτων της καλοήθους υπερτροφί-
ας του προστάτη και προσφάτως της προστατίτιδας. Έχει 
χρησιμοποιηθεί άλλοτε μόνο και άλλοτε σε συνδυασμό ή 
σε αντιπαραβολή με άλλα φυτοθεραπευτικά, αντιβιοτικά, α 
- blockers, αντιφλεγμονώδη αλλά και αναστολείς της 5 - α 
ρεδουκτάσης. Από τις μελέτες με ενδιαφέρον για τη χρόνια 
μη βακτηριακή προστατίτιδα, οι Lopatkin και συν., σε ασθε-
νείς με διαγνωσμένη νόσο, διαπίστωσαν σημαντική βελτί-
ωση στα συμπτώματα σε βάθος χρόνου 6 μηνών ενώ οι 
Magri και συν., διαπίστωσαν σημαντική βελτίωση στη ροή 
των ούρων (Qmax), στη βελτίωση των συμπτωμάτων και 
της ποιότητας ζωής (ερωτηματολόγια ΝΙΗ - CPSI, QoL) και 
στην εξάλειψη του πόνου σε βάθος χρόνου 18 μηνών.[4,5] 
Σε ασθενείς με συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού 
οι Pavone και συν., διαπίστωσαν μια αξιοσημείωτη μείωση 
των ενοχλημάτων στο 85% των αξιολογήσιμων περιπτώ-
σεων, ειδικά σε σχέση με τον πόνο και τα ερεθιστικά συ-
μπτώματα, [6] ενώ οι Sinescu και συνεργάτες διαπίστωσαν 
βελτίωση της αποφρακτικής ούρησης και της σεξουαλικής 
λειτουργίας με μακροχρόνια θεραπεία και υψηλότερες δό-
σεις serenoa repens. [7,8] Δυο παράλληλες συγκριτικές 
μελέτες θεραπείας συμπτωμάτων του κατώτερου ουρο-
ποιητικού με ψευδοφάρμακο δεν βρήκαν διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα του serenoa repens έναντι του ψευ-
δοφαρμάκου. [9,10] Αντίστοιχα σε μία μεγάλη πολυκεντρι-
κή μελέτη από τους Barry και συνεργάτες, η αύξηση της 
δόσης του εκχυλίσματος του saw palmetto δεν φάνηκε να 
επηρεάζει τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού 
και τη ποιότητα της σεξουαλικής λειτουργίας περισσότερο 
από το ψευδοφάρμακο. [11] Οι Kaplan και συνεργάτες συ-
νέκριναν τα αποτελέσματα της θεραπείας με φιναστερίδη 
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(NIH/CPSI, AUΑ Symptom Score, QoL και MPS) με εκείνα 
της θεραπείας με saw palmetto για 1 έτος. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματά τους, οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με 
το saw palmetto δεν εμφάνισαν αξιόλογη μακροπρόθεσμη 
βελτίωση ενώ εκείνοι που αντιμετωπίστηκαν με finasteride 
είχαν σημαντική και μακροπρόθεσμη βελτίωση σε όλες τις 
παραμέτρους εκτός από τη ροή των ούρων. [12] Πράγμα-
τι, οι μετα - αναλύσεις βρήκαν την αποτελεσματικότητα του 
saw palmetto υποδεέστερη από της φιναστερίδης και ταμ-
σουλοσίνης αλλά σαφώς υψηλότερη από του ψευδοφαρ-
μάκου στην αντιμετώπιση των ήπιων και μέτριου βαθμού 
ενοχλημάτων ούρησης [13,14] αλλά και της νυκτουρίας 
[15] ενώ δεν υπάρχει συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα για 
το άλγος. Μια προοπτική πολυκεντρική διπλή τυφλή τυχαι-
οποιημένη μελέτη συνέκρινε την tamsulosin (0.4mg/24h) 
με το Serenoa repens (320mg/24h) σε ικανό αριθμό ασθε-
νών (542) με συμπτωματική υπερτροφία του προστάτη 
(ΙPSS≥10). Μετά από 12 μήνες παρακολούθησης δεν πα-
ρατηρήθηκαν διαφορές στο IPSS (μέση μείωση κατά 4.4 σε 
κάθε ομάδα, με αντίστοιχη βελτίωση τόσο των ερεθιστικών 
όσο και των αποφρακτικών ενοχλημάτων), η βελτίωση στο 
Qmax (1.8 ml/s Serenoa repens vs 1.9 ml/s tamsulosin) 
και οι διακυμάνσεις του PSA ήταν παρόμοιες και στις δυο 
ομάδες. Αντίθετα, παρατηρήθηκε (υπερηχογραφικά) ελα-
φρά μείωση του μεγέθους του προστάτη στην ομάδα του 
Serenoa repens. Και οι δυο θεραπείες ήταν καλώς ανε-
κτές. [16] Μια πολυκεντρική μελέτη από την Italian Society 
of Oncological Urology μελέτησε την αποτελεσματικότητα 
του serenoa repens σε ασθενείς με χρόνια μη βακτηριακή 
προστατίτιδα συγκρίνοντας το με τον συνδυασμό serenoa 
repens και alpha - blocker. Μετά από 6μηνο follow - up 
βρέθηκαν παρόμοιες αλλαγές στις ουροροομετρικές παρα-
μέτρους και των δυο ομάδων. Υπήρχε μια σημαντική μεί-
ωση στον αριθμό των ασθενών που παρουσιάζουν σοβαρά 
συμπτώματα ενώ δεν διαπιστώθηκαν αλλαγές στο ερωτη-
ματολόγιο σεξουαλικής λειτουργίας IIEF - 5. [17] Αξιοσημεί-
ωτα, η πρόσληψη του serenoa repens είχε ως αποτέλεσμα 
τη βελτίωση των φλεγμονωδών ευρημάτων στις εξετάσεις 
υπερήχων, στην κλινική εξέταση και στο υλικό βιοψίας. 
Η αποτελεσματικότητα του serenoa repens φαίνεται πως 
ενισχύεται με την προσθήκη σελήνιου και λυκοπενίου. [18] 
Οι Morgia και συνεργάτες αξιολόγησαν την αποτελεσματι-
κότητα του συνδυασμού αυτού έναντι του serenoa repens 
μόνου για 8 εβδομάδες και διαπίστωσαν ότι η συνδυαστική 
θεραπεία συνοδεύτηκε από στατιστικά σημαντική μείωση 

του PSA και των λευκοκυττάρων και μείωση μεγαλύτερη 
του 50% στη βαθμολογία ενοχλημάτων NIH - CPSI ένα-
ντι μόλις 26% στην ομάδα ασθενών που έλαβαν serenoa 
repens μόνο. [19] Σε καμία από τις μελέτες που αναφέρθη-
καν παραπάνω δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες.

Ο φλοιός του φυτού Pygeum Africanum περιέχει επίσης 
λιπαρά οξέα και φυτοστερόλες. Αν και είναι από παλαιά 
γνωστή η δράση του στο ουροποιητικό δεν έχει αποτελέ-
σει αντικείμενο πολλών μελετών. Ορισμένες, επιβεβαιώ-
νουν την αποτελεσματικότητα του εκχυλίσματος Pygeum 
Africanum στην βελτίωση των συμπτωμάτων (βαθμολογία 
συμπτωμάτων ούρησης - IPSS) και των παραμέτρων της 
ούρησης (μέγιστη ροή ούρων και όγκος ούρησης) [20,21] 
η οποία μάλιστα φαίνεται ότι παραμένει στη μακροχρόνια 
χορήγηση. [22,23] Επιπλέον διαπιστώθηκε βελτίωση στη 
συχνότητα της νυκτουρίας και στην ποιότητα ζωής. Το υπό-
λειμμα των ούρων, το μέγεθος του προστάτη και η ποιότητα 
της σεξουαλικής λειτουργίας δεν βελτιώθηκαν με την αγω-
γή. [24] Σε ασθενείς με διαγνωσμένη χρόνια μη βακτηριακή 
προστατίτιδα το Pygeum - μόνο ή σε συνδυασμό με αντιβι-
οτικό - βελτίωσε επιπλέον και την σεξουαλική λειτουργία. 
[24] Σε καμία από τις παραπάνω μελέτες δεν παρατηρήθη-
καν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το quercetin (κουερσετίνη) είναι ένα φυσικό βιοφλαβονο-
ειδές που βρίσκεται σε πολλά φρούτα, λαχανικά, δημητρι-
ακά και φύλλα. Ως επεξεργασμένο προϊόν χρησιμοποιείται 
στη θεραπεία της προστατίτιδας από ετών. [25] Oι Shoskes 
και συνεργάτες χορήγησαν φαινοτυπική θεραπεία (UPOINT) 
σε ασθενείς με χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα και δια-
πίστωσαν μεγαλύτερη βελτίωση στη βαθμολογία του ερω-
τηματολογίου NIH - CPS με το quercetin σε σχέση με τις 
άλλες θεραπείες μετά από τουλάχιστον 6 μήνες αγωγής. [26] 
Σε μια μικρότερη μελέτη του ίδιου κέντρου η θεραπεία με 
quercetin μόνη πέτυχε - τουλάχιστον 25% - βελτίωση στο 
67% των ασθενών ενώ σε συνδυασμό με papain (που ενι-
σχύει την απορρόφηση των βιοφλαβονοειδών) στο 82% των 
ασθενών. Η ομάδα ελέγχου με ψευδοφάρμακο εμφάνισε 
βελτίωση έως 25% μόλις στο 20% των ασθενών. [27]. 

Το cernilton (εκχύλισμα γύρης σίκαλης) περιέχει υδα-
τάνθρακες, φυτικά λίπη, αμινοξέα, βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία και έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τη δεκαετία του 
90 στη θεραπεία της προστατίτιδας και των σχετιζόμενων 
με την υπερτροφία του προστάτη ενοχλημάτων ούρησης. 
[28,29,30] Σε μία πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημέ-
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νη, διπλή - τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη 
φάσης 3, το εκχύλισμα γύρης (Cernilton) συγκρινόμενο με 
εικονικό φάρμακο σε άνδρες με διαγνωσμένη χρόνια μη 
βακτηριακή προστατίτιδα παρείχε σαφές θεραπευτικό πλε-
ονέκτημα έναντι του ψευδοφαρμάκου. [31] Ωστόσο, σε μία 
ενδιαφέρουσα μελέτη ασθενών με υπερτροφία προστάτη 
που χειρουργήθηκαν και βρέθηκαν με χρόνια μη ειδική 
προστατίτιδα στο χειρουργικό παρασκεύασμα του προστά-
τη, η χορήγηση Cernilton έδειξε ότι μπορεί να βελτιώσει 
τα εμμένοντα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό 
σύστημα και τη σεξουαλική δυσλειτουργία, ανάλογα με το 
βαθμό της προστατίτιδας. [32] Έτσι, ενώ σε ένα ποσοστό 76 
- 78% υπάρχει βελτίωση μετά από 6μηνη θεραπεία, [33,34] 
πλήρης ίαση αναφέρεται μόνο για το 36%. [35] Σε παρουσία 
επιβαρυντικών παραγόντων η ανταπόκριση είναι πρακτικά 
μηδαμινή. [35] Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η δράση του 
μπορεί να είναι χρόνο και δόσο εξαρτώμενη: Η μακροχρό-
νια χορήγηση cernilton (μέση διάρκεια 12.6 εβδομάδες) 
συνδέεται με βελτίωση των υποκειμενικών συμπτωμάτων 
κατά 74.2% και των αντικειμενικών ευρημάτων κατά 65.6%. 
[35] Αντίστοιχα η ημερήσια δόση των 750 mg φάνηκε ότι 
μπορεί να επιτύχει ταχύτερη και πιο εμφανή βελτίωση σε 
υποκειμενικά (ΝΙΗ - CPSI, Sex - 4, IPSS, QoL) και αντικει-
μενικά κριτήρια (μέτρηση λευκοκυττάρων στο προστατικό 
έκκριμμα) από ότι η δόση των 375 mg χωρίς ανεπιθύμη-
τες ενέργειες. [36,37] Επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία πάντως 
δείχνουν ότι Cernilton είναι καλά ανεκτό και βελτιώνει τα 
μέτριας βαρύτητας συμπτώματα. [38]

Το Equisetum arvense (πολυκόμπι) περιέχει μεγάλες 
ποσότητες πυριτικού οξέος και αλάτων, φλαβονοειδή, φαι-
νολικά οξέα, αλκαλοειδή, σαπωνίνες, στερόλες, τανίνη, 
μαγγάνιο, μαγνήσιο, κάλιο, θείο. Χρησιμοποιείται στην θε-
ραπεία πολλών παθήσεων. Στις λίγες αναφορές που υπάρ-
χουν για τα ενοχλήματα ούρησης και τη χρόνια προστατίτιδα 
έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα συστατικά φυ-
τοθεραπευτικά (Chimaphila umbellata, Populus tremula, 
Pulsatilla pratensis) και έλαιο φύτρου σιταριού: Οι Tamaki 
και συν., σε ασθενείς με προστατισμό και δυσουρία επιβε-
βαίωσαν σταδιακή βελτίωση στη βαθμολογία της συμπτω-
ματολογίας (IPSS) και της ποιότητας ζωής (QoL) καθώς και 
μείωση της νυκτουρίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας η 
οποία ήταν καλώς ανεκτή. [39] Συγκριτικά με το εκχύλισμα 
γύρης σίκαλης, οι Iwamura και συν., δεν διαπίστωσαν ση-
μαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα. [40] 

Το εκχύλισμα της ρίζας της αφρικανικής πατάτας 

(Hypoxis hemerocallidea) χρησιμοποιείται από αιώνες 
στην Αφρική για την ανακούφιση των ενοχλημάτων του 
ουροποιητικού συστήματος. Το Epilobium parviflorum 
είναι ένα ποώδες πολυετές φυτό που ανήκει στην οικογέ-
νεια Onagraceae. Το εκχύλισμα των πετάλων του άνθους 
του χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην Κεντρική Ευρώπη 
για τη θεραπεία διαταραχών του προστάτη. Παρά τη δημο-
τικότητά τους δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που αποδει-
κνύουν ωφέλεια στη θεραπεία της χρόνιας μη βακτηρια-
κής προστατίτιδας. [41,42] 

Το Paeoniflorin (παιωνιφλορίνη) είναι ένα από τα κύ-
ρια συστατικά της ρίζας του φυλλώδους φυτού Paeonia 
lactiflora (Παιωνία) που έχει χρησιμοποιηθεί συχνά από 
την παραδοσιακή Ιατρική της Κορέας, της Κίνας και της 
Ιαπωνίας για τις καταπραϋντικές του ιδιότητες ενώ έχει 
χορηγηθεί και στη θεραπεία ενοχλημάτων του προστάτη. 
Σε μια κλινική μελέτη αξιολογήθηκε σε ασθενείς με χρό-
νια μη βακτηριακή προστατίτιδα με βάση τη βελτίωση στη 
βαθμολογία NIH - CPSI και τον αριθμό σωματιδίων λεκιθί-
νης (SPL) στο προστατικό υγρό το θεραπευτικό αποτέλεσμά 
του (Qianlieping Capsule). Διαπιστώθηκε ότι η αγωγή με 
μόνο Qianlieping Capsule αύξησε τον αριθμό σωματιδίων 
λεκιθίνης κατά 46.9% και μείωσε τη βαθμολογία NIH - CPSI 
κατά 24.4%. Ο συνδυασμός paeoniflorin και tamsulosin 
αύξησε τον αριθμό σωματιδίων λεκιθίνης κατά 61.4% και 
μείωσε τη βαθμολογία NIH - CPSI κατά 42.3%, ποσοστά 
υψηλότερα από εκείνα της θεραπείας με tamsulosin μόνο 
(33.7% και 28.6% αντίστοιχα). [43] 

Η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική χρησιμοποιεί μίγματα 
εκχυλισμάτων προϊόντων βοτάνων και φυτών της άπω 
ανατολής για την ανακούφιση των ενοχλημάτων του ουρο-
ποιητικού συστήματος. Μια εστιασμένη μελέτη αξιολόγησε 
το θεραπευτικό αποτέλεσμα του μείγματος Longjintonglin 
(Genciana, Bambù, Poria cocos, astràgalo, Salvia pùrpura, 
Gardenia, Houttuynia κ.α.) σε ασθενείς με χρόνια μη βα-
κτηριακή προστατίτιδα με βάση τη βελτίωση στα βαθμολό-
για NIH - CPSI και TCMSC (Τraditional Chinese Μedicine 
Syndrome Score) και τον αριθμό των λευκοκυττάρων στο 
προστατικό έκκριμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της 
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε όλες τις 
παραπάνω παραμέτρους. [44] 

Συζήτηση
Για τα περισσότερα φυτοθεραπευτικά είτε δεν υπάρχουν 
καθόλου συγκριτικές ή ελεγχόμενες με ψευδοφάρμακο 
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μελέτες για την περαιτέρω αξιολόγησή τους είτε οι ελάχι-
στες κλινικές δοκιμές που υπάρχουν εμφανίζουν μεθο-
δολογικά προβλήματα και παραλείψεις στα αναφερόμενα 
αποτελέσματα. Σε ότι αφορά τα πιο γνωστά τόσο το Saw 
palmetto όσο και το Cernilton δεν μελετήθηκαν με βάση το 
ίδιο το σκεύασμα ενώ για το Cernilton οι κλινικές δοκιμές 
του περιορίζονται από τη σύντομη διάρκειά τους, τον περιο-
ρισμένο αριθμό συμμετεχόντων και την άγνωστη ποιότητα 
των παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται. Το κυρι-
ότερο όμως ζήτημα είναι ότι δεν έχει αποσαφηνισθεί για 
κανένα ο μηχανισμός δράσης. Γενικά πιστεύεται ότι έχουν 
αντιανδρογονικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Καίτοι οι 
δεύτερες εξηγούν την ύφεση του άλγους παραμένει άγνω-
στος ο μηχανισμός βελτίωσης των ενοχλημάτων ούρησης 
και της σεξουαλικής λειτουργίας.

Έχουν προταθεί τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί δράσης 
για το Saw palmetto: η αναστολή των ανδρογονικών υπο-
δοχέων (αντιανδρογονικός), η αναστολή ή παρεμπόδιση 
της δράσης των παραγόντων αύξησης (αντιπολλαπλασι-
αστική), η μείωση της παραγωγής των μεταβολιτών της 
5 - λιποξυγενάσης (αντιφλεγμονώδης) [45]. Η τελευταία 
έχει αποδειχθεί κλινικά και παθολογοανατομικά: το ποσο-
στό του φλεγμονώδους προτύπου στην ιστολογική εξέταση 
δειγμάτων προστατεκτομής αδένα ασθενών που ελάμβα-
ναν serenoa repens (σε συνδυασμό με quercetin) βρέθηκε 
σαφώς μικρότερο ήταν σαφώς μικρότερο σε σχέση με των 
ασθενών της ομάδας ελέγχου. [20] Αντίθετα, οι υπάρχουσες 
ενδείξεις σχετικά με την αντιανδρογονική δράση μέσω της 
αναστολής της 5alpha - reductase είναι μάλλον αντικρουό-
μενες. [46,47] Προς επίρρωση του παραπάνω, μια σχετικά 
νέα μελέτη στα ανδρογόνο - ανεξάρτητα επιθηλιακά προ-
στατικά κύτταρα PC - 3, απέδειξε ότι τόσο η αντιπολλαπλα-
σιαστική όσο και η αντιφλεγμονώδης δράση του serenoa 
repens μπορούν να πραγματοποιηθούν και με ανδρογονο 
- ανεξάρτητο μηχανισμό. [48] Πράγματι, το serenoa repens 
εμποδίζει την φλεγμονώδη δραστηριότητα στα ανθρώπινα 
επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη με την καταστολή της ση-
ματοδότησης παραγόντων αύξησης όπως ο IGF - I (Insulin 
- Like Growth Factor). [49] Επιπλέον, ασκεί ανασταλτική 
δράση στην έκφραση των παραγόντων της φλεγμονής COX 
- 2, 5 - LOX, iNOS, στην συνδετική δραστηριότητα του NF - 
κB και την αντιγραφή του TNF - α. Αξιοσημείωτα, ο συνδυ-
ασμός του serenoa repens, με σελήνιο και λυκοπένιο εμ-
φανίζει μεγαλύτερη ανασταλτική δράση από ότι το serenoa 
repens μόνο. [50] Επίσης ο συνδυασμός serenoa repens, 

σεληνίου και λυκοπενίου επαυξάνει τα προ - αποπτωτι-
κά μόρια Bax και caspase - 9, μπλοκάρει το mRNA του 
αντι αποπτωτικού Bcl - 2 και περιορίζει την έκφραση του 
επιδερμικού και του αγγειακού - ενδοθηλιακού παράγο-
ντα αύξησης. [51] Καθώς οι παραπάνω αντιφλεγμονώδεις 
δράσεις αφορούν πιθανόν και το μυικό στρώμα η συνεπα-
κόλουθη σημαντική μείωση της συγκέντρωσης μαστοκυτ-
τάρων, η πτώση των επιπέδων ισταμίνης και ο περιορισμός 
του οιδήματος της φλεγμονής έχει ως αποτέλεσμα την χα-
λάρωση του μυϊκού στρώματος και τελικά την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων της χρόνιας προστατίτιδας. Έχει δειχθεί 
ότι η πολύμηνη χορήγηση του serenoa repens προκαλεί 
ατροφία του επιθηλίου εντός της κεντρικής περιοχής του 
προστάτη (γεγονός που μπορεί να σχετίζεται τόσο παρουσία 
κάποιας αντιανδρογονικής δράσης όσο και με μειωμένη 
αποτελεσματικότητα στη στυτική δυσλειτουργία). [52]

Η κουερσετίνη θεωρείται φυσικό αντιφλεγμονώδες που 
αναστέλλει τη δημιουργία μωλώπων και οιδημάτων. [25] 
Έχουν διαπιστωθεί ιστολογικά οι αντιφλεγμονώδεις ιδιό-
τητές της στον προστάτη αδένα. [53] Δεν υπάρχουν ικανές 
εργαστηριακές μελέτες που να ιχνηλατούν τη δράση της 
ωστόσο φαίνεται πως έχει αντιοξειδωτική δράση. Θεω-
ρείται μη ειδικός αναστολέας της πρωτεϊνικής κινάσης και 
παρεμποδίζει την δραστηριοποίηση των μεσολαβητών της 
φλεγμονής και ενζύμων όπως η λιποξυγενάση. [54,55,56] 
Επιπλέον εμποδίζει επίσης την απελευθέρωση της ισταμί-
νης, που προκαλεί συγκέντρωση βασεόφιλων και μαστο-
κυττάρων. Πιθανώς η δράση της προκαλεί περιορισμό του 
οιδήματος της φλεγμονής και χαλάρωση του μυϊκού στρώ-
ματος. [54] Δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποιου βαθμού 
ορμονική δράση δεδομένου ότι η κουερσετίνη ενεργοποιεί 
τους άλφα και βήτα υποδοχείς οιστρογόνου (ΕΡα και ERα) 
και δρα ως αγωνιστής του συζευγμένου με G πρωτεΐνη 
υποδοχέα οιστρογόνου (GPER). Ωστόσο είναι περίπου δύο 
έως τρεις φορές λιγότερο ισχυρή από την ενδογενή 17β - 
οιστραδιόλη. [57]

Οι Chen και συνεργάτες μελέτησαν τα επίπεδα ελεύθε-
ρων ριζών οξυγόνου και την εμφάνιση, ανάπτυξη, και απο-
δρομή της προστατίτιδας σε βιολογικό υλικό ασθενών με 
διαγνωσμένη χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα. Στους 
ασθενείς που έλαβαν εκχύλισμα γύρης (ΕΑ - 10, P5) δια-
πιστώθηκαν αλλαγές στα επίπεδα αυτά κατά την αποδρομή 
της πάθησης ενώ δεν διαπιστώθηκαν αλλαγές στην ομά-
δα ελέγχου. Το παραπάνω αποτελεί κατά τους ερευνητές 
δείγμα ότι οι αλλαγές αυτές εμπλέκονται στον μηχανισμό 
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δράσης του φυτοθεραπευτικού. [58] Σε μια πειραματική 
επιβεβαίωση της αντιφλεγμονώδους δράσης του cernilton 
σε ποντίκια οι Kamijo και συνεργάτες διαπίστωσαν ότι το 
εκχύλισμα γύρης (CN - 009) αναστέλλει τον πολλαπλασι-
ασμό των στρωματικών κυττάρων και σε συνδυασμό με 
αυξημένη απόπτωση προστατεύει τα επιθηλιακά κύτταρα 
από τη φλεγμονή. [59] Αντίστοιχα σε μια άλλη πειραματική 
μελέτη της ορμονικώς προκαλούμενης χρόνιας μη βακτη-
ριακής προστατίτιδας σε αρουραίους οι Asakawa και συ-
νεργάτες ανακάλυψαν ότι το εκχύλισμα γύρης (Cernilton) 
μείωσε τα αυξημένα επίπεδα των κυτοκινών με έναν δοσο 
- εξαρτώμενο τρόπο ενώ οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις 
που σχετίζονταν με τη φλεγμονή αποκαταστάθηκαν με την 
αγωγή. [60] Τα παραπάνω συνιστούν κατά τους ερευνητές 
ενδείξεις μιας ορμονικά διαμεσολαβούμενης αντιφλεγμο-
νώδους δράσης. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, οι ασθενείς με 
χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα στους οποίους αποτυγ-
χάνει η θεραπεία φέρουν γονότυπο που προδιαθέτει στην 
παραγωγή χαμηλών επιπέδων ιντερλευκίνης 10 γεγονός 
που υποδεικνύει την αυτοανοσία ως πιθανότερη αιτιολογία 
της πάθησής τους και παρέχουν ενδείξεις ότι το εκχύλισμα 
γύρης έχει μια μάλλον αντι - φλεγμονώδη δράση οφειλό-
μενη στην ανασταλτική επίδραση επί των κυτοκινών του 
φλεγμαίνοντος προστατικού ιστού. [61]

Το Equisetum arvense (πολυκόμπι) περιέχει μεγάλες 
ποσότητες πυριτικού οξέος και αλάτων, φλαβονοειδή, 
φαινολικά οξέα, αλκαλοειδή, σαπωνίνες, στερόλες, τανί-
νη, μαγγάνιο, μαγνήσιο, κάλιο, θείο. Η Populus tremula 
(λεύκα) περιέχει ποπουλίνη, σαλικίνη και γαλλικό οξύ. Η 
Chimaphila umbellata περιέχει ποσότητες ερικολίνης, 
χειμαφιλλίνης, αρβουτίνης και μεθυλο - αρβουτίνης, τανί-
νης και γαλλικού οξέως. Η αντιφλεγμονώδης δράση του 
πυριτικού οξέος οφείλεται στην τοξικότητα που επιδείχνει 
απέναντι στα μακροφάγα. Η σαλικίνη, πρόδρομη ουσία της 
ασπιρίνης θεωρείται υπεύθυνη για την μείωση του πόνου 
και για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του φυτού. Ο εστέ-
ρας της επιγαλλοκατεχίνης και του γαλλικού οξέος (γαλλι-
κή επιγαλλοκατεχίνη - 3) είναι μια πολυφαινόλη με ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση που μπορεί να εξουδετερώσει τις 
ελεύθερες ρίζες και να περιορίσει την κυτταρική φθορά. 
Επιπλέον έχει ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες. [62] Η αρβουτίνη 
και μεθυλο - αρβουτίνη μετασχηματίζονται σε υδροκινόνη 
στο έντερο. Αυτή, αναστέλλει την τυροσινάση βοηθώντας 
έτσι να μειωθεί η ποσότητα των ελεύθερων ριζών. Επι-
πλέον, η αρβουτίνη ασκεί μια αντισηπτική επίδραση στην 

βλεννογόνο μεμβράνη του ουροποιητικού. [63] Η Τανίνη εί-
ναι μία φαινόλη με στυπτικές κι αντισηπτικές ιδιότητες. Πι-
στεύεται ότι σχηματίζει προστατευτικό στρώμα γύρω από 
τα κύτταρα κι έτσι μειώνεται η έκκριση των αδένων. [60] 
Το εκχύλισμα του άνθους του Pulsatilla pratensis (είδος 
ανεμώνης) έχει αντιφλεγμονώδεις και αντινευραλγικές ιδι-
ότητες. Μια πειραματική μελέτη σε επίμυες με προκλητή μη 
βακτηριακή προστατίτιδα απέδειξε ότι ο συνδυασμός αυ-
τός (Eviprostat) περιόρισε σημαντικά τα επίπεδα των κυτ-
τοκινών και της μαλονδυαλδεύδης (δείκτης οξειδωτικού 
stress). [64]

Αν και η χρήση του pygeum έχει σχετιστεί με μείωση των 
επιπέδων της προλακτίνης (η οποία αυξάνει τη πρόσληψη της 
τεστοστερόνης από τον προστάτη) και της χοληστερόλης (που 
αυξάνει τις περιοχές συνδέσεων για την διυδροτεστοστερό-
νη), δεν εκδηλώνει ορμονικές δράσεις όπως να μειώνει το 
μέγεθος του προστάτη αδένα, και να αντιστρέφει την εξέλι-
ξη της καλοήθους υπερτροφίας. [65, 66] Έτσι, οι αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητές του οφείλονται στις δράσεις ορισμένων 
από τα ενεργά συστατικά του: η β - σιτοστερόλη παρεμπο-
δίζει την παραγωγή των προσταγλανδινών της φλεγμονής, 
ενώ, το ολεανικό οξύ έχει αντιοιδηματική δραστηριότητα. 
Πειραματικά έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την παραγωγή των 
μεταβολιτών της 5 - λιποξυγενάσης (κυρίως των λευκοτρι-
ενίων) και παρεμποδίζει την παραγωγή ινοβλαστών (μέσω 
της καταστολής του bFGF - βασικού παράγοντα αύξησης των 
ινοβλαστών). [67] Ωστόσο είναι πιθανό η αντιφλεγμονώδης 
αυτή δράση να επαυξάνεται λόγω της διέγερσης της επινε-
φριδιακής έκκρισης ανδρογόνων που επιπλέον συμβάλλει 
στην αποκατάσταση της εκκριτικής δραστηριότητας του προ-
στατικού επιθηλίου. [68, 69] Σε πειραματικά ζωικά μοντέλα 
έχει αποδειχθεί η θεραπευτική δράση των συσταστικών του 
Pygeum στην απόφραξη του κατώτερου ουροποιητικού, κα-
θώς και ότι τροποποιεί την συσταλτικότητα της ουροδόχου 
κύστης μειώνοντας την ευαισθησία της στα ηλεκτρικά ερε-
θίσματα, στην φαινυλνεφρίνη, την τριφωσφορική αδενοσύνη 
και την καρμπαχόλη. [70, 71].

Τα περισσότερα από τα συστατικά του Paeoniflorin είναι 
μονοτερπενικές γλυκοσίδες. Απ’ αυτά, η παιωνιφλορίνη 
είναι το κυριότερο (>90%) συστατικό και ευθύνεται για τις 
φαρμακολογικές δράσεις τόσο in vitro, όσο και in vivo. Έχει 
αντιφλεγμονώδεις δράσεις που συνίστανται στην αναστολή 
της οξείας και υποξείας φλεγμονή μέσω της καταστολής της 
αύξησης των συγκεντρώσεων των ενδοκυττάριων ιόντων 
ασβεστίου και αναστολής της παραγωγής των μεσολαβητών 
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της φλεγμονής PGE2, LTB4 και NO. Επιπλέον δρά στον πολ-
λαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων, την διαφοροποίηση των 
Th/Ts λεμφοκυττάρων και την παραγωγή των προφλεγμο-
νωδών κυτταροκινών και των IgM αντισωμάτων. [72] 

Το αιθανολικό εκχύλισμα των αποξηραμένων καρπών 
της Gardenia (Γαρδένια ιασμινοειδής) περιέχει σε αρκετή 
ποσότητα γενιπίνη η οποία διαθέτει αντιφλεγμονώδη δρά-
ση της οποίας ο μηχανισμός δεν είναι αποσαφηνισμένος. Η 
δράση αυτή βρέθηκε να είναι ανάλογη της συγκέντρωσής 
της. [73] Τα φύλλα της Salvia (φασκόμηλο) περιέχουν σα-
πωνίνες, θουγιόνη, ρητίνες, τερπένια, ταννίνες και φλαβο-
νοειδή. Τα τελευταία έχουν αντιφλεγνονώδεις ιδιότητες. Τα 
φύλλα μπαμπού έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώ-
δεις που οφείλεται πιθανώς στην δράση του πυριτικού οξέ-
ος. Το υπόφυλλο Houttuynia έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες 
και ο μύκητας Poria Cocos (Fu ling) έχει διουρητική δράση 
και ο ρόλος τους είναι πιθανώς επικουρικός. 

Συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές εξ αιτίας της ετερογένειας των προ-

ϊόντων της κατηγορίας αυτής και των μεθοδολογικών 
προβλημάτων που συνδέονται με τις μελέτες δεν είναι 
εύκολο να εξαχθουν οριστικά συμπεράσματα σχετικά 
με το ρόλο των φυτοθεραπευτικών στη χρόνια μη βα-
κτηριακή προστατίτιδα μολονότι οι περισσότερες από τις 
δημοσιευμένες μελέτες καταδεικνύουν μια σημαντική 
βελτίωση των συμπτωμάτων που συνδυάζεται με ικανο-
ποιητικό προφίλ ασφάλειας. 

Επιπλέον, ο καταμερισμός των παραπάνω μελετών σε 
σχέση με τα υπο μελέτη φυτοθεραπευτικά είναι ανισομε-
ρής με πλειάδα μελετών για το Saw palmetto και λίγες 
έως ελάχιστες για τα υπόλοιπα. Ακόμα στις μελέτες αυ-
τές ο στόχος αλλά και το υλικό και η μέθοδος διαφορο-
ποιούνται ενώ και η αποτελεσματικότητα υπολογίζεται σε 
μια ποικιλία κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων. 
Μολαταυτα, το θεωρητικό υπόβαθρο που δικαιολογεί τη 
χρήση τους στην πάθηση αυτή είναι η αντιφλεγμονώδης 
και ορμονική δράση που τους έχει αποδοθεί και οι οποί-
ες έχουν μερικώς ή πλήρως επιβεβαιωθεί για ορισμένα 
απο αυτά. 
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