
Cistanche 
 
Pomysł:  
Od samego początku ludzie próbowali leczyć swoje schorzenia. Obecnie medycyna posunęła się 
znacząco do przodu. W zasięgu ręki są nowoczesne metody diagnostyczne, terapie i leki, o których 
nie śniło się nawet naszym dziadkom. Pomimo tych nowości czasem warto przyjrzeć się starym 
metodom leczniczym, gdyż można wśród nich znaleźć bardzo potężne narzędzia do walki z 
chorobami. Oczywiście leki te należy odkryć 'na nowo' i zbadać pod kątem skuteczności i 
bezpieczeństwa.  
Jednym z takich potencjalnych nowych-starych leków jest roślina Cistanche obejmująca około 22 
gatunki. Cistanche była stosowana od dawna w tradycyjnej medycynie chińskiej 1.  
 
Mechanizm działania: 
Analiza chemiczna Cistanche wykazała, że roślina ta produkuje wiele związków, które mogą 
potencjalnie stanowić składniki aktywne przyszłych leków. Przeprowadzono kilka prób na 
zwierzęcych modelach chorób. Wykazano w nich, że wyciągi z tej rośliny wpływają pozytywnie w 
przypadku przewlekłej choroby nerek, zaparciach, zwiększają zdolności uczenia się i 
zapamiętywania, wpływają pozytywnie na chorobę Alzheimera, a także na działanie układu 
odpornościowego 1–6.  
Wpływ na układ nerwowy roślina ta wywiera na przykład poprzez hamowanie związków 
powiązanych z apoptozą (takich jak TNF-α - czynnik martwicy nowotworu alfa) czy regulację 
ilości reaktywnych form tlenu i aktywację kaspaz (białka powiązane ze śmiercią komórkową) 1,7–11. 
Ponadto ekstrakty z tej rośliny przyspieszają wzrost neurytów (aksonów) i zwiększają ilość 
niektórych wydzielanych neurotransmiterów 12–14. 
Co bardzo ważne z punktu widzenia osób cierpiących na SLA (stwardnienie zanikowe boczne - 
sclerosis lateralis amyotrophica) ekstrakty z Cistanche hamują powstawanie reaktywnych form 
tlenu, zapobiegają uszkodzeniom DNA i utlenianiu lipidów, a także wspomagają działanie białka 
SOD1 (dysmutaza ponadtlenkowa 1 - jest współodpowiedzialna za usuwanie wolnych rodników) i 
w pewnych przypadkach zapobiegają nadmiernej aktywacji procesów zapalnych 1,15–18. 
Mechanizmy te potencjalnie mogą pozytywnie wpłynąć na SLA i skutkować spowolnieniem jej 
postępów. 
 
Próby kliniczne: 
W 2008 roku w Pekinie rozpoczęła się próba kliniczna na pacjentach cierpiących na SLA. Osobom 
biorącym udział podawano glikozydy pochodzące z Cistanche w dawkach 1,8g dziennie. Postępy 
choroby u pacjentów przyjmujących lek porównywano do osób otrzymujących placebo za pomocą 
ALSFRS-R (ALS functional rating scale - skala oceny czynnościowej stosowana w SLA). Badanie 
trwało 9 miesięcy. Próba miała zakończyć się w 2010 roku, jednak jej wyniki nie zostały jeszcze 
opublikowane w dostępnych źródłach 19. 
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