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Μ ια από τις κυριότερες φυτικές στε-
ρόλες είναι η β-σιτοστερόλη που έ-
χει χημική δομή παρόμοια με αυτήν 

της χοληστερόλης. 
Τα τελευταία χρόνια, αυτή η ιδιαίτερη φυτοστε-

ρόλη έχει ερευνηθεί για την ελάττωση της χολη-
στερόλης και την ελάττωση των ενοχλήσεων της 
καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (BPH).

Ο συνδυασμός της β-σιτοστερόλης και του γλυ-
κοζίτη της (στερολίνη) απεδείχθη αποτελεσματι-
κός στην ρύθμιση του ανοσιακού  συστήματος 
και την ανακούφιση από συμπτώματα που συν-
δέονται με πολυάριθμα αυτοάνοσα νοσήματα. 
Στο παρελθόν αλλά και σήμερα, οι αυτοάνοσες 
καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζο-
νται με φάρμακα, τα οποία καταστέλλουν το ανο-
σοποιητικό σύστημα χωρίς να το ρυθμίζουν.

Σήμερα υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση που 
ερευνάται και σχετίζεται με τον κλάδο της ανοσο-
λογίας και καλείται νευροανοσολογική ρύθμιση 
(neuroimmunomodulation): Στόχος της προσέγγι-
σης αυτής, είναι η δραστηριότητα ορισμένων κυττά-
ρων του  ανοσιακού συστήματος να ενισχύεται ενώ 
η δραστηριότητα άλλων κυττάρων να μειώνεται. 

Αυτή η διαφοροποίηση έχει οδηγήσει στην ε-
πιτυχή θεραπεία διάφορων αυτοάνοσων νοση-
μάτων. Σε αυτή την μέθοδο  της νευροανοσολο-
γικής  ρύθμισης οι επιστήμονες χορήγησαν στε-
ρόλες και στερολίνες.

 Ουσιαστικό για την υγεία είναι ένα φυσιολογι-
κά λειτουργούν ανοσιακό σύστημα. Εδώ και αρ-
κετά χρόνια οι ερευνητές έχουν αρχίσει όχι μό-
νο να καταλαβαίνουν καλύτερα την περίπλοκη 
λειτουργία των κυττάρων που περιλαμβάνει το 
ανοσιακό αλλά και τον σημαντικό ρόλο της δια-
τροφής και της δίαιτας στη καλή διατήρηση του 
ανοσιακού συστήματος. 

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η από του στόματος 
χορήγηση του συνδυασμού BSS/BSSG είναι σε 
θέση να ισορροπήσει τις κυτταροκίνες που παρά-
γονται από τους διάφορους τύπους κυττάρων.

Το πατενταρισμένο μίγμα (BSS/BSSG) έχει α-

ντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, καθώς μειώνει την 
έκκριση IL-6 και TNF-α από τα ενεργοποιημέ-
να κύτταρα.

Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει τη συμβο-
λή των φυτοστερολών αυτών στην θεραπεία του 
stress και των φλεγμονών. 

Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η λήψη του μίγμα-
τος της β- σιτοστερόλης και του γλυκοζίτη της πριν 
από ένα ιδιαίτερα αγχωτικό γεγονός προστατεύει 
από την καταστολή του ανοσιακού συστήματος 
και την υπερβολική έκκριση φλεγμονωδών κυτ-
ταροκινών που συνδέονται με το stress. 

Το μίγμα  φαίνεται να αυξάνει την “αντιγηρα-
ντική ορμόνη” DHEA και να προκαλεί μείωση 
της κορτιζόλης (“ορμόνη stress”), ρυθμίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο την πολύ σημαντική σχέση 
cortisol/DHEA. 

Αυτές οι ρυθμιστικές ιδιότητες δείχνουν  πως το 
μίγμα BSS/BSSG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
πρόληψη και τη θεραπεία ενός ευρέος φάσματος 
διαταραχών σχετιζόμενες με το άγχος και το stress, 
καθώς επίσης και  ασθένειες που οφείλονται σε 

απορρύθμιση του ανοσιακού συστήματος και που 
συνοδεύονται από φλεγμονώδης καταστάσεις.  
(Bouic, P.J.D.; et al. The effects of B-sitosterol 
(BSS) and B-sitosterol glucoside (BSSG) mixture 
on selected immune parameters of marathon 
runner: Inhibition of post marathon immune 
suppression and inflammation.  International 
Journal of Sports Medicine).

Ο συνδυασμός BSS/BSSG συμβάλλει σημαντι-
κά στη θεραπεία χρόνιων ιογενών καταστάσεων 
(έρπης, κονδυλώματα-μυρμηκιές, ηπατίτιδα C, 
HIV) και αυτοάνοσων νοσημάτων (λύκος, ψωρί-
αση, πέμφιγα, λεύκη, γυροειδής αλωπεκία, ρευ-
ματοειδής αρθρίτιδα (RA), σύνδρομο χρόνιας κό-
πωσης).  Σημαντικός είναι ο ρόλος του μείγματος 
BSS/BSSG στην πολυβάθμια θεραπεία του HIV. 
Πολλές δημοσιευμένες μελέτες σε διεθνή περι-
οδικά από το 1996 μέχρι και σήμερα αποδεικνύ-
ουν τα θετικά οφέλη της β-σιτοστερόλης (BSS) 
και του γλυκοζίτη της (BSSG) στο ανοσοποιητι-
κό σύστημα των ασθενών αυτών.

Στην Ελλάδα το μίγμα BSS:BSSG (Modullon-
Moducare), έχει δοκιμαστεί σε αρκετές αυτοά-
νοσες και χρόνιες  ιoγενείς καταστάσεις συνδυα-
ζόμενο με άλλες φαρμακευτικές αγωγές (καθώς 
δεν αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα), αλλά και 
σαν μονοθεραπεία σε πιο ήπιες περιπτώσεις.

Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά μέ-
χρι τώρα και συνεχώς δοκιμάζεται σε όλο και 
περισσότερα περιστατικά που αφορούν ιδιαίτε-
ρα, αυτοάνοσα νοσήματα, αλωπεκίες, αλλεργί-
ες , χρόνια  αφροδίσια και άλλα δερματολογι-
κά  προβλήματα  που έχουν κακό ανοσιακό υ-
πόβαθρο.

Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και είμαστε αντι-
μέτωποι με μια συνεχώς αναπτυσσόμενη πρό-
κληση ενός τοξικού περιβάλλοντος. Το ανοσια-
κό μας σύστημά λόγω της σύνθετης φυσιολογί-
ας του είναι επιρρεπές σε αυτό. Η β-σιτοστερόλη 
και ο γλυκοζίτης της εμφανίζονται να προσφέ-
ρουν μια οδό για ένα ισορροπημένο ανοσιακό 
σύστημα. 

Β-σιτοστερόλη (BSS) και ο γλυκοζίτης της (BSSG)
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Οι φυτικές στερόλες είναι φυσικές ενώσεις που βρίσκονται στα εδώδιμα 

φυτικά έλαια. Αν και τα πράσινα και κίτρινα λαχανικά περιέχουν σημαντικά 

ποσά, οι σπόροι τους  είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες 

ποσότητες στερολών. Το ποσοστό απορρόφησης των στερολών από τον 

οργανισμό μας είναι μικρό και στην καλύτερη περίπτωση (όταν η δίαιτα μας 

περιλαμβάνει πολλά λαχανικά και φυτικά έλαια) φθάνει το 6%.

Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει τη 
συμβολή των φυτοστερολών αυτών 
στην θεραπεία του stress και των 
φλεγμονών. 
Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι η λήψη 
του μίγματος της β- σιτοστερόλης 
και του γλυκοζίτη της πριν από ένα 
ιδιαίτερα αγχωτικό γεγονός προστατεύει 
από την καταστολή του ανοσιακού 
συστήματος και την υπερβολική έκκριση 
φλεγμονωδών κυτταροκινών που 
συνδέονται με το stress. 
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