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Ефективність використання 
Неопросту®-форте у лікуванні
хронічного простатиту 
та доброякісної гіперплазії 
передміхурової залози
О. Д. Нікітін, д.мед.н., професор кафедри урології Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця

У статті дано оцінку ефективності лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, хронічного про-
статиту у пацієнтів похилого та старечого віку (від 61 до 82 років) при використанні препарату 
Неопрост®-форте. Даний лікарський засіб призначали перорально після їди по 1 таблетці двічі на день 
протягом 3 міс.

У ході проведеного 3-місячного дослідження Неопрост®- форте показав свою ефективність як 
за суб’єктивними показниками, так і за об’єктивними (зменшення лейкоцитарної реакції секрету перед-
міхурової залози, обсягу простати та обсягу залишкової сечі). Найвища ефективність препарату продемон-
стрована у пацієнтів з обсягом простати до 100 мл і вихідним обсягом залишкової сечі до 200 мл. Побічних 
ефектів під час лікування не виявлено.
Ключові слова: гіперплазія простати, передміхурова залоза, сечовипускання, фітотерапія, Неопрост®- форте.

Доброякісна гіперплазія передміхурової за-
лози (ДГПЗ) та хронічний простатит (ХП) є 
одними з найбільш розповсюджених захво-

рювань у чоловіків. Частота ДГПЗ широко відома. 
Так, якщо в 60-річному віці це захворювання спо-
стерігається у 50% випадків, то у 80 років вона вра-
жає понад 80% чоловіків. Вважається, що більшість 
чоловіків старших за 60 років в тій чи іншій мірі 
відчувають симптоми, пов’язані з ДГПЗ. У США на 
лікування цих хворих щорічно припадає близько 
1,7 млн   візитів до лікаря [2, 3, 8].

Причини захворювання на сьогоднішній день 
до кінця не з’ясовані. Вважається, що гіперплазія 
передміхурової залози є одним з проявів чоло-
вічого клімаксу. До факторів ризику відносять-
ся тільки вік і рівень андрогенів у крові. З віком 
в організмі чоловіка порушується фізіологічний 
баланс між андрогенами і естрогенами, що веде 
до порушення контролю за ростом і функцією клі-
тин передміхурової залози. Не виявлено достовір-
ного зв’язку між виникненням ДГПЗ і статевою 
активністю, сексуальною орієнтацією, палінням 
і вживанням алкоголю, перенесеними запальни-
ми і венеричними захворюваннями статевих ор-
ганів [1, 9].

Хронічний простатит – найбільш поширена 
хвороба передміхурової залози в осіб працездат-
ного віку, що становить, за даними різних авторів, 

40-75% усіх запальних захворювань нижніх сечо-
вих шляхів у чоловіків [5, 6]. Часте необґрунто-
ване призначення антибіотиків призвело до по-
ширення нечутливих до них госпітальних штамів 
мікроорганізмів. У великій кількості випадків 
інфекційний збудник взагалі неможливо визна-
чити, тому зростає роль профілактики загострень, 
призначення в лікувальних схемах небактеріоста-
тичних засобів [2, 7].

Пацієнти з ХП скаржаться на наявність симпто-
мів нижніх сечових шляхів переважно іритативно-
го характеру – часте сечовипускання, імперативні 
позиви до сечовипускання, виникнення неприєм-
них відчуттів над лоном, у паху, сечовому каналі. 
Розлади сечовипускання характерні для 52-88% 
хворих на ХП [3, 10].

Вважають, що причинами дизурії при ХП є 
збільшення передміхурової залози, викликане 
набряком внаслідок венозного стазу, тиск збіль-
шеної передміхурової залози на шийку сечового 
міхура, помірне стискання простатичної частини 
сечового каналу, вплив на α

1
-адренорецептори

передміхурової залози, а також нестабільність де-
трузора [3, 11].

Оперативне втручання по праву вважається єди-
ним методом радикального лікування ДГПЗ. Од-
нак головною перешкодою до повсюдного хірур-
гічного лікування ДГПЗ є високий операційний 

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение

User
Выделение



Медичні аспекти здоров’я чоловіка № 2-3 (33-34)’ 2019 www.mazm.com.ua
ISSN 2311-7931

2

А
Н
Д
Р
О
Л
О
Г
ІЯ

Результати дослідження

ризик у хворих похилого та старечого віку, в осіб 
із супутніми захворюваннями (летальність до 
1,5%), а також високий відсоток післяоперацій-
них ускладнень, який, за зведеними даними, 
становить від 10 до 35%. Це, безумовно, позбав-
ляє задоволеності і значно знижує якість життя 
хворих після операції. Проте до кінця 80-х років 
минулого століття, за зведеними світовими дани-
ми, оперативному лікуванню піддавалися до 75% 
хворих [6, 10].

Медикаментозна терапія ДГПЗ посідає значне 
місце в урологічній практиці. На вибір препарату 
тієї чи іншої групи впливає цілий ряд факторів, 
а саме: характер клінічних проявів захворювання, 
об’єм гіперплазованої простати, виразність і осо-
бливості розладів сечовипускання і порушень 
функціонального стану сечового міхура. При ви-
борі лікарського засобу повинні враховуватися 
його переносимість, можливість виникнення і ха-
рактер побічних ефектів. Важливість обліку цих 
факторів зумовлена віком пацієнтів, наявністю 
інтеркурентної патології і необхідністю багато-
річної терапії [4, 14].

Успіхи в пізнанні патогенезу гіперплазії перед-
міхурової залози і досягнення фармакології при-
вели до створення медикаментозних засобів для 
лікування цього захворювання, що володіють па-
тогенетичними механізмами дії. Їх можна розді-
лити на три групи:
● Альфа

1
-адреноблокатори (альфузозин, до-

ксазозин, тамсулозин, теразозин). Препарати
цієї групи блокують α

1
-адренорецептори гі-

перплазованої простати і в такий спосіб лікві-
дують динамічний компонент інфравезикаль-
ної обструкції. Вплив на α

1
-адренорецептори

детрузора і його судин сприятливо впливає
на кровообіг стінки міхура, підвищує енерге-
тичні запаси клітин і поліпшує скорочувальну
здатність мускулатури сечового міхура.

● Інгібітори 5α-редуктази (фінастерід, ду-
тастерид). Ці лікарські засоби блокують
5α-редуктазу клітин простати і переривають
ланку метаболізму тестостерону – перетво-
рення на дигідротестостерон. Саме цей ме-
ханізм відповідальний за процеси власне клі-
тинної проліферації.

● Препарати рослинного походження. Такі
препарати мають складні патогенетичні ме-
ханізми впливу при гіперплазії передміхуро-
вої залози. Основними з них є інгібування
активності 5α-редуктази, протинабрякова
і протизапальна дія, блокування тканинних
факторів росту [4, 15].

Велика кількість літературних даних свідчить 
про ефективність медикаментозної терапії, здат-
ність її не тільки полегшувати страждання хво-
рих, але й в ряді випадків уникнути операції або 
створити кращі умови для хірургічного лікування. 
Безумовно, у зв’язку з різними варіантами клі-
нічного перебігу захворювання, переважанням 

іритативних або обструктивних симптомів не-
обхідно диференційовано підходити до питан-
ня лікування ДГПЗ, вибираючи монотерапію 
α-адреноблокаторами, інгібіторами 5α-редуктази 
або комбіновану фітотерапію. Варто оцінювати 
ефект проведеного лікування за допомогою ме-
тодів клінічної та апаратної уродинаміки. Мож-
ливості фармакологічної корекції акту сечови-
пускання досить великі. Пошук оптимальних 
комбінацій препаратів і технології застосування, 
безумовно, дасть свої результати [13, 15].

На жаль, медикаментозна терапія не дає можли-
вості вилікувати хворого від гіперплазії простати. 
Однак найчастіше ефективність лікарської тера-
пії дозволяє настільки значно підвищити якість 
життя пацієнта, що він і не думає про операцію. 
Ефект, досягнутий при консервативній терапії, 
необхідно підтримувати повторними курсами ме-
дикаментозного лікування [1, 8, 12].

Фітотерапія ДГПЗ користується значною по-
пулярністю у світі, для лікування застосовуються 
фітопрепарати з плодів американської карлико-
вої пальми, кори сливи африканської, екстракту 
пилку рослин, екстракту квіток опунції (рослина 
із сімейства кактусових), екстракту коренів кропи-
ви, масла насіння гарбуза. Також використовують-
ся рецепти народної медицини: водний екстракт 
з шкірки насіння каштана кінського, настій з тра-
ви зніту мілкоцвітного, ліщина звичайна (відвар 
листя, екстракт шкаралупи горіхів); цибуля ріпчас-
та (свіжі цибулини, настій цибулин), льнянка зви-
чайна (настій трави), омела біла (настоянка листя і 
молодих пагонів), осика звичайна (відвар бруньок 
і настій кори, листя), спаржа лікарська (відвар ко-
реневищ з корінням, настій трави і плодів), лопух 
великий (відвар коріння), мед тощо [3, 9].

Препарати рослинного походження мають ши-
року популярність в багатьох країнах світу, насам-
перед завдяки мінімальній виразності побічних 
реакцій. Однак, до кінця їх місце в медикаментоз-
ній терапії хворих на гіперплазію передміхурової 
залози не визначено. Відповідно до Рекомендацій 
Об’єднавчого комітету ВООЗ по гіперплазії перед-
міхурової залози необхідні подальші дослідження 
препаратів рослинного походження, що дозволять 
вивчити патогенетичний механізм дії, вірогідно 
оцінити ефективність і визначити їх місце серед 
численних медикаментозних засобів [12].

Одним з найбільш ефективних фітопрепаратів 
для лікування ДГПЗ та хронічного простатиту 
наразі є Неопрост®-форте. Чому так? Тому що 
цей препатат створений в нашій країні з 
викорис-танням натуральної сировини (EUSA, 
Франція) у відповідності до міжнародних 
стандартів ISO/HACCP.

Неопрост®-форте рекомендований як 
додатко-ве джерело сапонінів, фітостеролів та 
інших біо-логічно активних речовин з метою 
покращення функціонального стану сечостатевої 
системи у чо-ловіків; сприяє зменшенню 
запальних процесів у 
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передміхуровій залозі при простатиті, полегшує 
сечовиділення, поліпшує загальний стан та по-
кращує якість життя чоловіків з ДГПЗ за рахунок 
нормалізації об’єму простати, що відбувається 
при гальмуванні розвитку гіперпроліферативних 
процесів.

Основним діючим компонентом 
Неопрост®-форте є екстракт африканської 
сливи. Африкан-ська слива (Pygeum africanum) 
– це вічнозелена рослина, що досягає до 50 м 
висоти, зустрічається в Африці повсюдно, росте 
на висоті 1000 м і вище. Інтерес до цієї рослини в 
Європі вперше виник у XVIII ст., коли 
мандрівники почули від аборигенів Південної 
Африки розповіді про можливості ліку-вання 
порушень сечовипускання і «хвороб літньої 
людини» за допомогою екстракту кори цього де-
рева. З 60-х років минулого століття екстракт 
кори Pygeum africanum почали вивчати з метою 
широ-кого застосування для лікування 
чоловіків, які страждають аденомою 
передміхурової залози [5, 7]. Екстракт Pygeum 
africanum покращує роботу гладкої мускулатури 
сечового міхура, має проти-запальну активність, 
знижує продукцію лейкотрі-єнів та інших 
метаболітів 5-ліпооксигенази, за ра-хунок 
пригнічення факторів росту передміхурової 
залози гальмує проліферацію фібробластів, 
пози-тивно впливає на продукцію надниркових 
андро-генів, а також відновлює активність 
секреторного епітелію передміхурової залози. 
Такий комплек-сний лікувальний вплив має 
свою обґрунтовану позитивну спрямованість, 
що вкрай важливо для успішної патогенетичної 
терапії проявів не тільки гіперплазії простати, 
але й ХП [4, 6].

У 2000 р. було опубліковано результати мета-
аналізу результатів 18 подвійних сліпих плацебо-
контрольованих досліджень (n = 1562) 
препаратів, що містять екстракт Pygeum 
africanum. Було про-демонстровано 
покращення параметрів сечови-пускання у 
пацієнтів з ДГПЗ, а саме зменшення обсягу 
залишкової сечі та збільшення об’ємної 
швидкості сечовипускання [5].

Одним із факторів, що підтверджують пози-
тивну ефективність екстракту Pygeum africanum 
в лікуванні хворих на ДГПЗ з легкою і помірною 
симптоматикою і високою комплаєнтністю 
даної терапії, є велика поширеність його 
застосування в країнах Європи (найбільш 
відомий препарат – та-денан), де накопичено 
чимало даних, що підтвер-джують цінність 
такого виду фітотерапії ДГПЗ та ХП [14].

Неопрост форте є унікальним фітотерапев-
тичним комплексом, оскільки окрім екстракту 
Pygeum africanum, містить інші компоненти, які 
підсилюють та доповнюють дію першого.

Екстракт кореня кропиви має протизапальні, 
антипроліферативні та імуномодулюючі власти-
вості. У дослідженнях екстракт кореня кропиви 
в поєднанні з екстрактом кори африканської 
сливи показали більш високу ефективність, ніж 
окреме застосування [16, 20, 21].

Екстракт насіння селери має протизапальні та 
сечогінні властивості, нормалізує нейроендо-
кринну функцію передміхурової залози, запобі-
гає розростанню її тканин, має антиоксидантну 
дію [19].

Ехінацея стимулює імунну систему, покращує 
витривалість чоловічого організму [23].

Календула лікарська має бактерицидну, проти-
запальну дію, підвищує секреторну функцію пе-
редміхурової залози [17, 18, 22].

Саме завдяки такому складу Неопрост форте 
є особливо цікавим для призначення пацієнтам 
з ДГПЗ та ХП.

Метою власного відкритого дослідження була 
оцінка ефективності і переносимості Неопросту 
форте при лікуванні хворих на ДГПЗ та ХП.

Матеріали і методи дослідження
Згідно із критеріями відбору, у дослідження уві-

йшли пацієнти, які мали:
● легкі і помірні симптоми ДГПЗ та ХП без
ускладнень;
● вік ≥ 50 років;
● діагноз ДГПЗ і симптоми нижніх сечових
шляхів із сумарною оцінкою за шкалою
International Prostate Symptom Score (IPSS)

> 13 балів і оцінкою якості життя (QOL)
> 3 бали;

● максимальну об’ємну швидкість потоку сечі
5-12 мл/сек (об’єм спорожнювання > 150 мл);
● об’єм залишкової сечі (ОЗС) не більше 200 мл.
Неопрост®-форте призначали перорально після

їди по 1 таблетці двічі на день протягом 3 міс.
У результаті добору в дослідження було включе-

но 25 пацієнтів віком від 61 до 82 років (у серед-
ньому 66 ± 9 років), із тривалістю захворювання 
від півроку до 4 років. У всіх хворих проводили 
збір анамнезу, оцінювали симптоматику із вико-
ристанням анкети IPSS і показник якості життя, 
проводили пальцеве ректальне дослідження про-
стати.

На початку і по закінченні дослідження ви-
конували ультразвукове дослідження проста-
ти з виміром її об’єму й ОЗС і урофлоуметрію. 
Оцінку впливу лікування на сексуальну функцію 
хворих проводили за допомогою анкетного опи-
тування.

Дванадцятитижневий курс лікування препара-
том Неопрост форте цілком завершили 22 хворих 
(88 ± 6%). Троє пацієнтів не пройшли контрольне 
дослідження після лікування з родинних обста-
вин. Випадків вибуття з дослідження через побічні 
ефекти не спостерігалось. Таким чином, оцінка 
ефективності препарату виконана у 22 пацієнтів, 
оцінка переносимості – у 25.

Результати дослідження
У більшості пацієнтів на початку досліджен-

ня відмічались симптоми почастішання се-
човипускання (нічна полакіурія – у 96 ± 4%, 
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денна – у 72 ± 9%), странгурія – у 88 ± 7% та ім-
перативні позиви – у 68 ± 10%. По завершенню 
терапії покращання спостерігалось у 84 ± 8% осіб, 
середня частота нічних сечовипускань знизилась 
із 3,6 до 1,9 (р < 0,05), середня частота денних се-
човипускань – із 6,2 до 4,8 (р > 0,05), ступінь ви-
разності странгурії та імперативних позивів змен-
шилась відповідно у 72 ± 9% і 84 ± 8% пацієнтів. 
При дослідженні секрету передміхурової залози 
значна лейкоцитарна реакція виявлена у 12 (48%) 
хворих, помірно виражена – у 7 (37,4%), слабка – 
у 3 (15%).

Лікування препаратом Неопрост форте протя-
гом 3 міс (табл. 1) сприяло зменшенню дизурії, 
що проявилося в статистично вірогідному змен-
шенні кількості балів за шкалою IPSS з 21,9 до 
12,0 балів, а також зменшенням ОЗС з 86,4 до 
32,3 мл (р < 0,05). Слід зазначити, що в 7 пацієнтів 
(30 ± 10%) з вихідним обсягом простати до 100 мл 
і ОЗС до 200 мл у результаті лікування відбулося 
найбільше і вірогідне зниження даного показника 
в середньому до 40 ± 6 мл (р < 0,05). Крім цього, 
мало місце зниження показника QOL на 10,5% 
(р > 0,05), зменшення обсягу простати на 12,8% 
(р > 0,05), підвищення максимальної і середньої 
швидкості сечовипускання (на 15,7 і 15,6% відпо-
відно; р > 0,05) (рис. 1, 2).

Оцінюючи показники дизурії в процесі ліку-
вання, слід зазначити, що ніктурія спостерігалась 
у 95,45% пацієнтів до лікування і у 59,1% – піс-
ля, денна полакіурія відповідно у 68,2 та 63,6%, 
странгурія – у 77,3 і 59,1%, ургентне сечовипус-
кання – у 81,8% до лікування і у 54,5% – після 
лікування (табл. 2, рис. 3).

Незважаючи на те що антибактеріальну тера-
пію не призначали, після завершення лікування 

Таблиця 1. Динаміка змін досліджуваних параметрів у пацієнтів, які приймали Неопрост форте

Досліджувані параметри До лікування Після лікування Зміни параметра

IPSS, бали 21,9 ± 6,3 12,0 ± 4,2 -45,2% р < 0,05

QOL, бали 3,8 ± 1,4 3,4 ± 0,8 -10,5% р > 0,05

Максимальна швидкість сечовипускання, 
мл/с

12,1 ± 2,6 14,0 ± 2,4 +15,7% р > 0,05

Об’єм простати, см3 82,3 ± 8,1 71,6 ± 6,8 -12,8% р > 0,05

ОЗС, мл 86,4 ± 9,8 32,3 ± 4,4 -62,6% р < 0,05

Час сечовипускання, с 32 ± 4 31 ± 2 -8,8% р > 0,05

Середня швидкість сечовипускання, мл/с 5,1 ± 1,4 5,9 ± 1,1 +15,6% р > 0,05

Таблиця 2. Динаміка розладів сечовипускання у пацієнтів, які приймали Неопрост форте, в процесі лікування

Показник До лікування,% Після лікування,%

Ніктурія 95,45 59,1*

Денна полакіурія 68,2 63,6
Странгурія 77,3 59,1

Ургентне сечовипускання 81,8 54,5 *

* – p < 0,05

Рис. 1. Динаміка показників IPSS та QoL у пацієнтів з ДГПЗ 
у процесі лікування
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Рис. 2. Динаміка показників об’єму простати та ОЗС у хворих 
на ДГПЗ в процесі лікування
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значна лейкоцитарна реакція в секреті передмі-
хурової залози спостерігалась у восьми хворих 
(32%), помірна – у п’яти (20%) і слабка – у двох 
(8%) осіб.

Статева функція у пацієнтів під час прийому 
препарату істотно не змінилася; побічних ефектів 
лікування, що вимагали його припинення, також 
не виявлено.

Висновки
Отже, у ході проведеного нами тримісячного до-

слідження Неопрост форте продемонстрував свою 
ефективність у лікуванні ДГПЗ І-ІІ стадії та ХП 
як за суб’єктивними показниками (IPSS), так і за 
об’єктивними (зменшення лейкоцитарної реакції 
секрету передміхурової залози, обсягу простати 
та ОЗС).

Неопрост форте добре переноситься хворими, 
не викликає побічних ефектів, що вимагають при-
пинення лікування, не порушує статеву функцію 
хворих на ДГПЗ та ХП.

Найвищу ефективність препарат виявив у па-
цієнтів з обсягом простати до 100 мл і вихідним 
обсягом залишкової сечі до 200 мл. Подальше до-
слідження динаміки об’єктивних показників у цієї 
категорії хворих, можливо, дозволить скоригува-
ти критерії відбору осіб для успішного лікування 
препаратом Неопрост форте.

У рекомендаціях Міжнародного наукового комі-
тету 4-ї Міжнародної наради з ДГПЗ наголошуєть-
ся, що для того, щоб той або інший вид лікування 
був розцінений як прийнятний, він «… повинен 
переслідувати принаймні одну з нижчеперелі-
чених цілей: рятування пацієнта від симптомів 
захворювання, зменшення обструкції або запо-
бігання пізнім ускладненням…» [11]. Виходячи 

з цього положення, аналіз результатів як раніше 
опублікованих, так і власних досліджень дозво-
ляє вважати застосування Неопрост форте цілком 
прийнятним патогенетично обґрунтованим видом 
лікування ДГПЗ та ХП.
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Эффективность использования Неопроста форте 
в лечении хронического простатита и доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы

О. Д. Никитин
В статье дана оценка эффективности лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы, хронического простатита у пациентов 

пожилого и старческого возраста (от 61 до 82 лет) 
при использовании препарата Неопрост форте. 
Данное лекарственное средство назначали внутрь 
после еды по 1 таблетке два раза в день в течение 
3 мес.

В ходе проведенного 3-месячного исследова-
ния Неопрост форте продемонстрировал свою 
эффективность как по субъективным показате-
лям, так и по объективным (уменьшение лей-
коцитарной реакции секрета предстательной 
железы, объема простаты и объема остаточной 
мочи). Самая высокая эффективность препара-
та выявлена у пациентов с объемом простаты до 
100 мл и выходным объемом остаточной мочи до 
200 мл. Побочных эффектов при лечении не об-
наружено.

Ключевые слова: гиперплазия простаты, пред-
стательная железа, мочеиспускание, фитотера-
пия, Неопрост форте.

The effectiveness of the use of Neoprost forte in the 
treatment of chronic prostatitis and benign prostatic 
hyperplasia

O. D. Nikitin
The article presents an assessment of the effectiveness 

of treatment of benign prostatic hyperplasia, chronic 
prostatitis in elderly and senile patients (61 to 82 
years old) with the preparation Neoprost forte. This 
medicinal product was prescribed orally after eating 1 
tablet twice a day for 3 months.

In the course of the 3-month study Neoprost forte 
showed its efficacy, both subjective and objective 
(reduction of leukocytic reaction of prostatic fluid, 
prostate volume and residual urine volume). The 
highest efficacy of the drug has been demonstrated 
in patients with prostate volume up to 100 ml and 
baseline volume of residual urine up to 200 ml. Side 
effects during treatment have not been detected.

Keywords: prostate hyperplasia, prostate gland, 
urination, phytoterapy, Neoprost forte.
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