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➢Φυτοχημικές μελέτες ενδημικών φυτών της βαλκανικής χερσονήσου

➢ Εφαρμογή σύγχρονων εκχυλιστικών (MAE, SFE), χρωματογραφικών (UPLC, HPTLC, FCPC, SFC) και φασματοσκοπικών
(NMR, MS) μεθόδων με σκοπό την γρήγορη και αποδοτική απομόνωση φυσικών προϊόντων

➢ Αξιολόγηση βιολογικών ιδιοτήτων φυτικών εκχυλισμάτων και απομονωμένων ουσιών

➢….

➢ Εθνοφαρμακολογικές μελέτες



• Δρόγες με αφροδισιακές ιδιότητες στην παραδοσιακή θεραπευτική

• Στυτική δυσλειτουργία στη σύγχρονη κοινωνία

• Αίτια στυτικής δυσλειτουργίας

• Θεραπευτική αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

• Μηχανισμός δράσης αφροδισιακών φαρμάκων

• Φυτικές δρόγες με αφροδισιακές ιδιότητες

Περιεχόμενα



Δρόγες με αφροδισιακές ιδιότητες στην παραδοσιακή 
θεραπευτική

o Μανδραγόρας (Ευρώπη) o Pausinystalia yohimbe (Αφρική)

o Κέρας ρινόκερου (Κίνα) o Πράσινη μύγα - Κανθαριδίνη



Στυτική δυσλειτουργία στη σύγχρονη κοινωνία

• Στάδια

• Επιθυμία

• Στύση

• Εκσπερμάτιση

• Οργασμός

• Χαλάρωση 

• 52% των ανδρών μεταξύ 40-70 ετών δήλωσαν 
κάποιο βαθμό δυσλειτουργίας
• Χαμηλή λίμπιντο

• Μη διατήρηση στύσης για επιθυμητό διάστημα

• Απώλεια στύσης

• Πρόωρη εκσπερμάτιση / Παλινδρόμηση

• Καθυστέρηση ή καθόλου εκσπερμάτιση



Αίτια στυτικής δυσλειτουργίας

❖ Ψυχολογικά αίτια

▪ Άγχος

▪ Κατάθλιψη

▪ Φόβος για sex

❖ Νευρολογικά αίτια

▪ Τραυματισμός

▪ Εγκεφαλικό τραύμα

▪ Alzheimer 

▪ Parkinson

❖ Χρόνιες παθήσεις

▪ Διαβήτης

▪ Υπέρταση

▪ Αγγειακή ανεπάρκεια

▪ Αθηροσκλήρωση

▪ Φίμωση του πέους

❖ Άλλα αίτια

▪ Χρόνια κατανάλωση οινοπνεύματος

▪ Κάπνισμα

▪ Μείωση ορμονών λόγω ηλικίας 

▪ Καρδιακές, ηπατικές, νεφρικές, 

πνευμονικές δυσλειτουργίες, καρκίνος

▪ Παρενέργειες από λήψη φαρμάκων



Θεραπευτική αντιμετώπιση στυτικής δυσλειτουργίας

Τοπικά

✓ Αντλίες κενού

✓ Shock-wave therapy

✓ Αγγειοδραστικά φάρμα (αύξηση πίεσης αίματος)

─ Π.χ. Παπαβερίνη, Αλπροσταδίνη και Φεντολαμίνη

─ Intra-cavernisal / Intra-urethral

 Χορήγηση από το στόμα

✓ Συγκέντρωση Νιτρικού οξέος

─ Π.χ. L-arginine

✓ Αναστολείς Φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5)

─ Π.χ. Sildenafil, Verdenafil και Τadalafil



Τοπικά

✓ Αντλίες-Αύξηση πίεσης αίματος

✓ Shock-wave therapy-Απελευθέρωση 

αγγειογενετικών παραγόντων, δημιουργία 

μικροαγγείων και καλύτερη αιμάτωση

✓ Τοπικά αγγειοδραστικά-Αύξηση πίεσης αίματος

Μηχανισμός δράσης φαρμάκων

 Χορήγηση από το στόμα

✓ Αναστολείς Φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5)

─ Αναστολή της υδρόλυσης της κυκλικής 

µονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP)

▪ Η cGMP προκαλεί χαλάρωση του μυός του πέους 

και επιτρέπει την εισροή του αίματος. 

✓ Τροποποίηση της αιμοδυναμικής του πέους

✓ Η σεξουαλική διέγερση εξακολουθεί να είναι 

απαραίτητη για την πρόκληση στύσης. 



Τοπικά

✓ Αγγειοδραστικά φάρμα (αύξηση πίεσης αίματος)

─ Π.χ. Παπαβερίνη, Αλπροσταδίνη και Φεντολαμίνη

─ Intra-cavernοsal / Intra-urethral

i. Πόνος / Αλλεργική αντίδραση
ii. Πριαπισμός
iii. Φλεγμονή πεϊκού σπογγώδη ιστού (corpora 

cavernosa)
iv. Αιματώματα
v. Τραυματισμός της ουρήθρας
vi. Οίδημα πέους
vii. Φεντολαμίνη-Καρκινογένεση

Παρενέργειες φαρμάκων

 Χορήγηση από το στόμα

✓ Αναστολείς Φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5)

─ Π.χ. Sildenafil, Verdenafil και Τadalafil

i. Ανεπιθύμητες παρενέργειες / Συγχορήγηση
ii. Πονοκέφαλος, εξάψεις, δυσπεψία
iii. Διαταραχές της όρασης / οπτικής χρωματικής 

παραμόρφωσης και θολής όρασης
iv. Ρινική συμφόρηση (φραγμένη μύτη)
v. Ζάλη, ναυτία
➢ Σοβαρή καρδιοπάθεια, ασταθή στηθάγχη ή σοβαρή 

καρδιακή ανεπάρκεια

➢ Παροδική αντιμετώπιση / Δε διορθώνουν το μηχανισμό της στύσης
➢ Μη αποκατάσταση της ‘στιγμιαίας-τυχαίας’ στύσης ανάλογα με την επιθυμία

➢ Δεν αλλάζουν τη παθοφυσιολογία του στυτικού μηχανισμού



Εναλλακτικά τι??

Lifestyle…

✓ Λανθασμένα κοινωνικά πρότυπα

✓ Κοινωνική πίεση / Αυτοπεποίθηση

✓ Αίσθημα αποδοχής

✓ Internet και Αλόγιστη Χρήση

«Αφροδισιακά» φάρμακα

✓ Ανεπιθύμητες ενέργειες

✓ Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα

Φυτοθεραπευτικά

✓ Λιγότερες αντενδείξεις και παρενέργειες

✓ Εθνοβοτανικές μελέτες που προτείνουν τη χρήση 

φυτικών εκχυλισμάτων με βάση τη παραδοσιακή 

ιατρική

✓ Κλινικές μελέτες που την επιβεβαιώνουν

✓ Επιτακτική ανάγκη για τη μελέτη φυσικών 

προϊόντων!!!!



Φυτικές δρόγες με αφροδισιακές ιδιότητες
✓ “Plant- based drugs”
− 80 % των ανθρώπων στηρίζονται στα φυσικά 

προϊόντα για πρωτογενή περίθαλψη (WHO)
− Βάση για τη σύνθεση φαρμάκων
− «Αποθήκη» βιοδραστικών ουσιών!

✓ Indian medicine Ayurveda- “Vaajeekarana”
− Ρόλο στο Νευρικό κ  Καρδιαγγειακό σύστημα
− Ψυχολογικοί παράγοντες

✓ Παραδοσιακή Ασιατική Ιατρική

Ρίζες Tongat Ali / 
Eutycoma longiflolia

Horny Goat Weed  / Epimedium grandfiflorum
Maca (Peruvian Ginseng)  / Lepidium meyenii
Polypodium vulgare

Sarsaparilla (αναψυκτικό)
Ρίζες Smilax regelii / S. officianlis

Curculigo orchioides



Φυτικές δρόγες με αφροδισιακές ιδιότητες

International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, ISSN 0976–044X, Volume 5, Issue 1, Article-016, 2010



Φυτικές δρόγες με αφροδισιακές ιδιότητες

International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, ISSN 0976–044X, Volume 5, Issue 1, Article-016, 2010



Εκχύλισμα / Φυσικό Προϊόν Δράση Πηγή

Φλαβονοειδή από τα φύλλα 
Palisota hirsuta

Τροποποίησε τις σεξουαλικές παραμέτρους του 
λανθάνοντα χρόνου και τον αριθμό των διεισδύσεων 
(αρσενικοί αρουραίοι)

Benson, Békro, Békro, and 
Coulibaly (2008)

Ρίζωμα Curculigo orchioides
Αύξησε τη συχνότητα τοποθέτησης και την στύση του 
πέους και μείωσε την λανθάνουσα κατάσταση 
(αρσενικοί αρουραίοι)

Chauhan, Rao, and Dixit 
(2007)

Εκχύλισμα Butea superba
Βελτίωση (82.4%) της στυτικής λειτουργίας σε ασθενείς 
(30-70 ετών) χωρίς εμφανή τοξικότητα

Cherdshewasart and  
Nimsakul (2003)

Εκχύλισμα Tribulus terrestris
Αύξηση των ανδρογόνων σε φυσιολογικούς και 
ευνουχισμένους αρουραίους

Gauthaman, Adaikan, and 
Prasda (2002)

Πρωτοδιοσκίνη (T. terrestris) 
Βελτίωσε τη σεξουαλική επιθυμία και ενίσχυσε τη στύση 
των ασθενών (μετατροπή  πρωτοδιοσκίνης σε DHEA  
(Δέυδρο-επι-Ανδροστερόνη)

Adimoelja (2000)

Ρίζες Withania somnifera
(Ashwagandha)

Προκάλεσε αξιοσημείωτη ελλάτωση στη λίμπιντο, τις 
σεξουαλικές επιδόσεις και στη στυτική λειτουργία του 
πέους (αρσενικοί αρουραίοι)
Καμία διαφορά και βελτίωση της Ψυχογενούς Σ.Δ  σε 
σύγκριση με placebo (86 εθελοντές)

Ilayperuma, Ratnasooriya,  
and  Weerasooriya  (2002)
Mamidi and Thakar (2011)

Επιβεβαίωση Παραδοσιακής Θεραπευτικής



Crocus sativus L. Iridaceae

▪ Κρόκος / Σαφράν

✓ Στίγματα / Σαφρανάλη-Κροκίνη vs Sindenafil

Hosseinzadeh, Ziaee, and Sadeghi (2008)

➢ Αφροδισιακές ιδιότητες (αρσενικοί αρουραίοι)

➢ Βελτίωση στύσης / Συχνότητα στύσης και 

διείσδυσης

➢ Μείωση λανθάνουσας διείσδυσης και 

εκσπερμάτισης

▪ Shamsa, Hosseinzadeh, Molaei, Shakeri, Rajabi, 2009

✓ Αυξημένος αριθμός και διάρκεια στύσεων μετά 

από 10 μέρες

▪ Safarinejad, Shafiei, Safarinejad (2010)

➢ Σταθερή δόση σε άντρες

➢ Καμία βελτίωση στυτικής δυσλειτουργίας

➢ Κανένα αποτέλεσμα στη σεξουαλικής λειτουργία



Panax ginseng Araliaceae

▪ Red Korean Ginseng / “Man-root”

✓ Τονωτικό / Ενισχυτικό φυσικής κατάστασης

✓ Αντιγηραντικές ιδιότητες / Kατά του στρες

✓ Αύξηση τεστοστερόνης / Διεγερτικό / Αφροδισιακό

▪ Συγκριτικές μελέτες (placebo-trazodone) σε άντρες 

με ανικανότητα 

➢ Αύξηση σεξουαλικής επιθυμίας και συχνότητα 

επαφών δήλωσε το 60%

➢ Αύξηση πρωινών στύσεων

➢ Βελτίωση διόγκωσης και δυσκαμψία πέους

Μελέτη Πηγή

Αύξηση επιπέδων τεστοστερόνης,
φολιτροπίνης.
Αύξηση ποσότητας και 
κινητικότητας σπέρματος σε 46 
άντρες με ολιγοσπερμία

Panminerva Med 
1996;38:249–54

Βελτίωση σεξουαλικής 
λειτουργίας σε 3-μηνη μελέτη

Drugs Exp Clin Res
1996;22:323–9

Βελτίωση δυσκαμψίας βαλάνου 
με καταγραφή νυκτερινών 
στύσεων (Rigiscan) και στυτικής 
δυσλειτουργίας

J Urol 2002;168(5):2070–3
Asia J Androl
2007;9(2):241–4

Βελτίωση στύσης, διυσδισης, 
αντοχής και διάρκειας vs placebo

Int J Impot Res 
1995;7(3):181–6



Epimedium sp Berberidaceae

▪ Ικαριίνη

✓ Πιθανός μηχανισμός δράσης ως αναστολέας 

PDE-5

▪ Horny goat weed, Υin yang huo, Barrenwort, E. 

acuminatum, E. brevicornum, E. grandiflorum…..52 είδη

❖ E. sagittatum από την περίοδο της δυναστείας των Han

✓ Τονωτικό / Αφροδισιακό / Αντιρευματικό

✓ Βελτίωση καρδιαγγειακού / Ανοσοποιητικού

➢ E. brevicornum βελτίωση στυτικής δυσλειτουργίας in-vivo

✓ Ρύθμιση επιπέδων τεστοστερόνης και ορμονών 

θυρεοειδούς

▪ Συγκριτικές μελέτες με Viagra σε 38 άντρες 

✓ Αύξηση πυκνότητας σπέρματος / τεστοστερόνης

✓ Αύξηση μυικής μάζας και παλμού / Αγγειοδιασταλτικό

❖ 141 φλαβονοειδή, 31 λιγνάνια, 12 ιονόνες, 9 φαινόλες κλτ



Tribulus terrestris L Zygophyllaceae

▪ Gokhru, Jamu (Ινδονησία) / Devil’s thorn / Τριβόλι

✓ Βελτίωση σεξουαλικής λειτουργίας / Βελτίωση στύσης

✓ Αύξηση ενδογενούς τεστοτερόνης

✓ Αύξηση αριθμού κυήσεων σε υπογόνιμα ζευγάρια

✓ Sansalone et al., 2014 (178 – εθελοντές)
▪ Πρωτοδιοσκίνη (μετατροπή  σε Δέυδρο-επι-

Ανδροστερόνη)

✓ Βελτίωσε τη σεξουαλική επιθυμία

✓ Ενίσχυσε τη στύση των ασθενών 

✓ Αύξηση παραγωγής σπέρματος

✓ Αύξηση επιπέδων τεστοστερόνης

✓ Βελτίωση επιδόσεων

✓ Αύξηση σεξουαλικής αντοχής

Μη τοξικό / Μελέτες εκτίμησης κινδύνων για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του

Ginkgo biloba 
+ L-arginine



• Ελληνική Εταιρία Φαρμακολογίας

• Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας

• Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

• Αναπληρωτή Καθηγητή Φαρμακευτικής Σχολής Νεκτάριο Αληγιάννη

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


