Fytotherapie bij prostatitis
CINDY DE WAARD | Chronische prostatitis, of chronische bekkenpijnsyndroom, gaat gepaard met aspecifieke mictieklachten en pijn in het bekkengebied. Door het chronische karakter van de aandoening is gebruik van
fytotherapeutica zinvol, omdat deze in de regel weinig bijwerkingen geven. Zowel quercetin (een flavonoïde)
als verschillende pollenextracten kunnen verlichting geven bij niet-bacteriële chronische prostatitis. Zaagpalm
biedt, in combinatie met andere fytonutriënten, mogelijkheden bij bacteriële prostaatontsteking.

Prostatitis, een ontsteking van de prostaat,
is een veelvoorkomende aandoening bij
(jonge) mannen. De aandoening wordt
onderverdeeld in vier categorieën: acute
bacteriële prostatitis, chronische bacteriële prostatitis, chronische prostatitis (ook
wel het chronisch bekkenpijnsyndroom
genoemd) en aspecifieke prostatitis [1] .
In de meeste gevallen heeft een chronische ontsteking van de prostaat geen
bacteriële oorzaak, maar het is onduidelijk
wat dan wel de oorzaak is. De behandeling
is voornamelijk gebaseerd op empirisch
bewijs. De Europese Urologen Vereniging
adviseert een behandeling met NSAID’s,
5-alfa-reductaseremmers of fytotherapie
[2] . Deze laatste optie wordt hieronder verder uiteengezet.

POLLEN
Voor de behandeling van niet-bacteriële
chronische prostatitis lijkt een pollenextract van rogge (Secale cereale L.) effectief
te zijn. Een vergelijking van alle (pre)klinische studies en een meta-analyse van de
uitgevoerde gerandomiseerde klinische
onderzoeken (RCT’s) toont aan dat gebruik
van het pollenextract een significante verbetering van de kwaliteit van leven oplevert. Dierstudies laten zien dat het pollenextract ontstekingsremmend werkt en de
celdeling remt. Uit een vergelijking van zes
klinische studies onder in totaal 206 patiënten bleek dat 83,6% van de deelnemers
een positieve reactie zoals een verminde-
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ring van pijn vertoonde op het gebruik
van het extract. Een meta-analyse van vier
RCT’s met in totaal 384 patiënten toonde
daarnaast aan dat de kwaliteit van leven
verbeterde (p=0,02), terwijl er geen bijwerkingen optraden [3] .
Ook andere pollenextracten lijken effectief
te zijn, al zijn daar minder klinische studies
mee uitgevoerd. Een mix van pollen van
Secale cereale L., Phleum pratense L. en Zea
mays L. in een verhouding van 30:1,5:1 liet
positieve effecten zien bij chronische prostatitis. Welke stoffen verantwoordelijk zijn
voor de werking van pollenextracten is niet
duidelijk. Mogelijk is het een combinatie
van de aanwezige aminozuren, koolhydraten, vetten, vitaminen, mineralen, polysterolen en secalosiden. Het extract bevat in
ieder geval zowel wateroplosbare als vetoplosbare inhoudsstoffen en geeft in de regel
bij gebruik geen allergische reacties [4].

QUERCETIN
Quercetin is een flavonoïde en komt voor
in onder andere rode wijn, groene thee en
ui. Het heeft een ontstekingsremmende
en antioxidatieve werking. Daarnaast
remt quercetin het ontstekingsbevorderende cytokine interleukine-8 (IL-8), dat
verhoogd is bij chronische prostatitis.
Verder treedt er een verlaging op van het
ontstekingsbevorderende prostaglandine
E2 (PGE-2) en juist een verhoging van het
ontstekingsremmende bèta-endorfine [1] .
Een RCT waarin het gebruik van tweemaal
daags 500 mg quercetin werd vergeleken
met een placebo liet zien dat 67% van de
patiënten die quercetin gebruikte een
verbetering van hun klachten ervaarde
(p=0,003) tegenover 20% van de placebogebruikers. Werd quercetin gecombineerd
met bromelaïne, papaïne en spijsverteringsenzymen (stoffen die de opname van
quercetin verbeteren) dan trad er zelfs een
verbetering van de klachten op bij 82%
van de deelnemers. Bijwerkingen kwamen

zelden voor, mits de stof niet ingenomen
werd op een nuchtere maag [5] .

ZAAGPALM
De zaagpalm (Serenoa repens [W.Bartram]
Small) wordt met name gebruikt bij benigne
prostaathyperplasie (BPH) en lage-urineweginfecties bij mannen. Onderzoeken naar
de effecten van zaagpalm op BPH bevatten vanwege de overlap in symptomen
zeer waarschijnlijk ook deelnemers die
last hadden van chronische prostatitis. Om
de effecten van zaagpalm op het bekkenpijnsyndroom te onderzoeken, voerden
wetenschappers gedurende een jaar een
gerandomiseerd open-label onderzoek
uit onder 64 deelnemers. De helft van de
deelnemers gebruikte dagelijks 325 mg
zaagpalm en de andere helft gebruikte 5
mg finasteride, een 5-alfa-reductaseremmer. Na een jaar waren zowel de kwaliteit
van leven als de pijn in de finasteride-groep
verbeterd, terwijl dat in de groep die zaagpalm gebruikte niet zo was. De mictieklachten verbeterden in beide groepen niet [6] .
Dit (kleine) onderzoek suggereert dat het
gebruik van zaagpalm bij chronische prostatitis niet zinvol is.
Bij een chronische bacteriële prostatitis
is het gebruik van zaagpalm als combinatietherapie mogelijk wel effectief. Een
gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van twee fytotherapeutica met zaagpalm, brandnetel, quercetin en curcumin
in combinatie met het antibioticum prulifloxacine onder 143 deelnemers met chronische bacteriële prostatitis liet positieve
effecten zien. Het gebruik van de fytotherapeutica in combinatie met het antibioticum
zorgde ervoor dat 89,6% van de patiënten
na een maand klachtenvrij was, tegenover
27% van de deelnemers die alleen het antibioticum kreeg. Na zes maanden was de
aandoening bij geen enkele deelnemer die
de aanvullende therapie kreeg teruggekomen, terwijl twee mensen uit de groep die
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alleen antibiotica ontving toch weer last
kregen van een bacteriële infectie [7] .

OVERIGE FYTONUTRIËNTEN
Gezien de overlap in symptomen tussen
chronische prostatitis en BPH, worden fytotherapeutica die geïndiceerd zijn bij BPH
soms ook geadviseerd bij chronische prostatitis. Zaagpalm is hierboven al beschreven. Andere voorbeelden hiervan zijn
Urtica dioica L. en Prunus africana (Hook.f.)
Kalkman (syn. Pygeum africanum). Gebruik
van deze planten bij prostatitis wordt
echter niet sterk ondersteund met wetenschappelijk bewijs.
Kleinschalige studies met verschillende
andere fytotherapeutica laten hoopvolle
resultaten zien. Een studie waarin een
kruidenmiddel vergeleken wordt met de
niet-steroïde ontstekingsremmer ibuprofen voor pijnbestrijding bij het chronische
bekkenpijnsyndroom laat zien dat het middel met 68% effectiviteit beter werkt dan
ibuprofen met 40% (p=0,04). Het kruidenmiddel is een terpenenmengsel en bevat
alfa- en beta-pineen, campheen, cineol,
fenchon, borneol, anethol en olijfolie [8] .
Zowel in dierstudies als in een klinische
studie is de effectiviteit van een kruidenmengsel bij chronische prostatitis bekeken. Het bevat extracten van Chimaphila
umbellata L., Populus tremula L., Pulsatilla

pratensis L., Equisetum arvense L. en tarwekiemolie (Triticum aestivum L.). Een klinische studie die het middel vergeleek met
het pollenextract van rogge laat dezelfde
effectiviteit zien als het pollenextract [9,10] .
Grotere placebogecontroleerde studies
zijn echter nodig om de effectiviteit verder
te bepalen.

CONCLUSIE
Gezien het langdurige karakter van de
behandeling van niet-bacteriële chronische prostatitis genieten middelen die
weinig bijwerkingen geven de voorkeur.
Fytotherapeutica lijken zinvol voor de
behandeling van de aandoening, waaronder een pollenextract van roggegras, quercetin en verschillende combinaties van
fytotherapeutica. Zaagpalm biedt mogelijkheden bij de behandeling van chronische bacteriële prostaatonsteking.
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Een rol voor pompoenzaden bij
lagere-urinewegsymptomen?
KORT BERICHT | NADET SOMERS | Benigne prostaathyperplasie (BPH) is
een goedaardige vergroting van de prostaat. Patiënten met BPH vertonen vaak lagere-urinewegsymptomen, wat tot uiting komt in moeilijk of pijnlijk urineren, frequent nachtelijk urineren en verminderde
opslag van urine in de blaas. De gangbare medicatie kan een vermindering van de seksuele functie als bijwerking hebben. Om deze reden
hebben Damiano et al. de mogelijkheden van behandeling met de
zaden van pompoen (Cucurbita pepo) onderzocht. De auteurs hebben een groot aantal (670) onderzoeken bestudeerd, waarvan er zestien in hun artikel zijn opgenomen.
Preklinische studies lieten zien dat extracten van pompoenpitten
een antioxidatieve, anti-androgene en ontstekingswerende werking
hebben. Toediening van pompoenpitextracten verbeterde de blaasfunctie met betrekking tot een verhoogd blaasvolume en vermindering van de mictie (frequentie van urineren) en verminderde ook de
groei van de prostaat. Daarnaast bespreken de auteurs zes klinische
studies, waaronder drie gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoeken. De tijdsduur van de klinische onderzoeken varieerde van twaalf
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weken tot twaalf maanden. De zaden werden door de proefpersonen
ingenomen als een ethanolextract (verhouding 15-25:1, ethanol 92%)
of als pompoenpittenolie. De studies wezen op een verbetering bij
een pijnlijke en moeilijke urinelozing, toegenomen urineopslag in de
blaas, vermindering van het aantal nachtelijke urinelozingen en verbetering van de kwaliteit van leven. In een van de zes klinische studies
werd melding gemaakt van enige bijwerkingen: 4% van de proefpersonen kreeg milde gastro-intestinale klachten zoals diarree, misselijkheid en overgeven. In geen van de onderzoeken werd melding
gemaakt van verminderde seksuele functie. De auteurs concluderen
dat een medische behandeling met pompoenpitten kan worden
aanbevolen voor patiënten met mictiesymptomen gerelateerd aan
BPH in een vroeg stadium, inclusief patiënten met symptomen van
een overactieve blaas.
REFERENTIES | Damiano R. et al. The role of Cucurbita pepo in the management of patients affected by lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia: a narrative review. Arch
Ital Urol Androl. 2016;88(2):136-143.

