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CISTANCHE™ 
INCI NAME: Cistanche tubulosa   

 

 ADAPTÓGENO: REGULA A SÍNTESE DE HORMÔNIOS SEXUAIS.  

 Indicado no tratamento da FRIGIDEZ: MODULADOR da LIBIDO para HOMENS e MULHERES 

 COMPROVADO: não promove alopecia e aumento da oleosidade no couro cabeludo 

 VASODILATADOR: favorece a liberação de NO e desta maneira diminui o cansaço físico 

aperfeiçoando a memorização e a cognição. 

 

A falta de libido, mais conhecida como frigidez, acomete muitos casais. Mais que longevidade, saúde e 

beleza, os casais querem se sentir dispostos. 

CISTANCHE™ é um extrato padronizado da Cistanche tubulosa um tubérculo que concentra os maiores 

teores de Echinacosídeos (ECH) na natureza, um tipo especial de glicosídeo que possui ação adaptógena 

para hormônios sexuais. 

  
Figura 1 e 2: Cistanche tubulosa cultivada no deserto asiático – florescência e raízes aéreas. Este tubérculo é quem concentra 

maiores teores de Echinacosídeos (ECH) na natureza, um tipo especial de glicosídeo que possui ação adaptógena para 

hormônios sexuais (Fonte: Literatura original CISTANCHE™ - Puredia) 

Os principais componentes fitoquímicos de CISTANCHE™ são glicosídeos fenitanóides (Fig.3), 

echinacosídeo (Fig.4) e acteosídeo (Fig.5). Os echinacosídeos são os que desempenham as principais 

propriedades de CISTANCHE™ juntamente com os acteosides com propriedade antioxidante 15 vezes 

superior ao resveratrol e 5 vezes superior a vitamina C. CISTANCHE™ origem PUREDIA tem a 

concentração 60% de glicosídeos fenitanóides, 20% de echinacoside e 9,05% de acteoside. CISTANCHE™ 

possui alta concentração de componentes bioativos que desempenha várias funções. 

 

  

 

Glicosideos Fenitanóides [60%] Equinacoside [20%] Acteoside [9,05%] 

Figuras 3, 4, 5 : Compostos fitoquimicos presentes em CISTANCHE™ - (Literatura Original CISTANCHE™) 
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CISTANCHE™ possui AÇÃO ADAPTÓGENA para hormônios sexuais: nada a mais ou a menos! O que se 

busca é o equilíbrio hormonal dentro dos padrões fisiológicos para a mulher como também para o 

homem. Esta ação é desempenhada pelos fitoterápicos adaptógenos.  

 

O envelhecimento intrínseco, gerado pela diminuição gradativa dos hormônios, causa grande 

desconforto para as mulheres. Mais do que perda de libido, esta diminuição gradual de hormônios 

proporciona fadiga, baixo desempenho físico e fragilidade óssea.  

 

A Cistanche tubulosa tem sido tradicionalmente usado como tonificante no tratamento de infertilidade 

e aumento da libido na medicina tradicional chinesa. Estudos in vivo comprovam que o nível sérico de 

progesterona e testosterona em ratos aumentou com a administração de Cistanche™ (0,4 a 0,8 g/Kg). 

O estudo conclui que o aumento nos níveis fisiológicos dos hormônios sexuais é mediado pelo aumento 

da atividade de enzimas esteroidogênicas.1  

 

Outra relação do CISTANCHE™ na ação adaptógena para hormônios sexuais se deve a ligação dos 

echinacosídeos aos receptores androgênicos no hipotálamo, reativando fisiologicamente o 

funcionamento do eixo. Isso explica o aumento sérico dos níveis de testosterona e secreção de 

hormônio luteinizante e aumento na quantidade de esperma nas cobaias.2, 4 

A infertilidade masculina é um importante problema de saúde com uma prevalência estimada de 4,2% 

da infertilidade masculina em todo o mundo. O diagnóstico da infertilidade masculina é atualmente 

baseado no estudo da qualidade do esperma, incluindo a análise de parâmetros seminais como 

concentração, motilidade e morfologia do esperma.9 

A produção de testosterona nas células testiculares é fortemente regulada pelo eixo hipotálamo-

hipófise-gonadal (HPG), formando um ciclo de feedback homeostático9. O hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH), secretado pelo hipotálamo, pode estimular a secreção do hormônio luteinizante 

(LH) pela glândula pituitária, que estimula ainda mais a produção de testosterona nas células 

testiculares. A testosterona é biossintetizada por uma série de enzimas esteroidogênicas. Como uma 

das principais vias, a proteína reguladora aguda esteroidogênica (StAR), pode transportar colesterol de 

fontes intracelulares para a mitocôndria onde é exposto à enzima de clivagem da cadeia lateral do 

colesterol que catalisam a conversão do colesterol em testosterona. A testosterona então realimenta 

negativamente o elemento HPG para regular negativamente a secreção de LH adicional de uma maneira 

dependente da dose9. 
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Figura 6: Síntese de testosterona total mediada pelo eixo hipotalâmico a partir das moléculas de colesterol (via clássica)9. 

Um estudo determinou a contagem total de espermatozoides com a administração de CISTANCHE™ (0,4 

e 0,8 g / kg)  e aumentou a contagem de espermatozoides (2,3 e 2,7 vezes) e a motilidade espermática 

(1,3 e 1,4 vezes) e diminuiu os espermatozoides anormais (0,76 e 0,6 -folds). O nível sérico de 

progesterona e testosterona em ratos também aumentou com a administração de CISTANCHE™ (p 

<0,05). Os resultados da análise imuno-histoquímica e western blot confirmaram que a expressão de 

CYP11A1, CYP17A1 e CYP3A4 foi aumentada por CISTANCHE™ (p <0,05). Os resultados sugerem que o 

aumento nos níveis de hormônios sexuais pode ser mediado pela indução de enzimas esteroidogênicas 

testiculares4. 

Em conjunto, os resultados indicam que echinacosídeos (ECH) se liga ao receptor de androgênio no 

hipotálamo e inibe a transferência do receptor de androgênio do citoplasma para o núcleo. Os dados 

sugerem que ECH se liga a locais no receptor de androgênio nos aminoácidos. Isso pode explicar o 

aumento dos níveis de Testosterona e receptores de androgênio como uma resposta sistêmica aos 

níveis de hormônio de equilíbrio, promovendo a secreção de hormônio luteinizante e um aumento 

subsequente na produção de Testosterona e contagem de esperma. 

 

Figura 7: Esquema ilustrativo sobre a ação de ECH na síntese de testosterona por via clássica4 
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Para as mulheres é indicado no tratamento da menopausa, melhorando quadros inclusive de perda 

óssea na osteoporose.Estudos têm relatado que a principal razão de perda de massa óssea, a 

diminuição da densidade mineral,  está diretamente ligada à queda dos níveis hormonais.  

A diminuição de estrogênio interrompe a homeostase óssea, alterando a diferenciação e a atividade dos 

osteoblastos e osteoclastos e, portanto, desempenha um papel muito importante no início e no 

desenvolvimento da osteoporose e foi demonstrado ser um fator de risco importante para o 

desenvolvimento da osteoporose pós-menopausa em mulheres. Assim, novas estratégias eficazes e 

seguras de tratamento da osteoporose são altamente necessárias.  

Ratos submetidos a ovariectomia foram tratados com echinacosídeos de CISTANCHE™. Este 

procedimento é um modelo padrão para a investigação de alterações morfológicas e biomecânicas para 

osteoporose. Neste relatório, foram avaliados os efeitos de 12 semanas de tratamento com ECH onde 

parâmetros bioquímicos via soro, qualidade óssea, propriedades mecânicas ósseas, microarquitetura 

óssea e imunohistoquímica, bem como indicadores de segurança foram investigados. Os três grupos 

tratados tiveram aumento médio da densidade óssea em 116,35%1. 

 

Figura 8: Avaliação das alterações da microarquitetura no osso trabecular. (A) As imagens bidimensionais representativas da 
transecção do femoral distal do osso esponjoso em cada grupo (n = 3). (B) As imagens tridimensionais representativas do osso 
trabecular na região do osso esponjoso femoral distal de cada grupo (n = 3)1. 
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A ação adaptógena de CISTANCHE™ é diferenciada quando comparada a tradicionais fitoterápicos para 

ação de reposição hormonal tais como Tribullus terrestres e Maca peruana. Diferente destes, 

CISTANCHE™ aumenta a densidade capilar provando que sua ação adaptógena para hormônios sexuais 

não acarretará em aumento da oleosidade ou perda de folículos. 

 

 

Figura 9: CISTANCHE™ aumenta a densidade dos fios com aumento do espessamento da haste. Prova de que não favorece a 

perda de cabelos comum em fitoterápicos que promovem o aumento de testosterona16. 

 

 

CISTANCHE™ favorece a LIBERAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO e diminui o CANSAÇO FÍSICO: Os echinacosídeos (ECH) 

possuem atividade vasodilatadora mediada pelo óxido nítrico nos endotélios (NO). Ensaios in vitro 

envolvendo receptores androgênicos (AR) expostos a diferentes concentrações deste marcador (ECH 0,01-10 

µM), tiveram maior fosforilização de eNOs e consequente aumento da liberação de NO. O oposto foi 

observado com o uso de um antagonista reforçando a ação direta dos echinacosídeos na vasodilatação 

endotelial.2  

 

Sabemos que a melhora da circulação sanguínea e o aumento nos níveis de óxido nítrico melhoram o 

desempenho físico durante o esforço, isso se deve pela melhora do aporte de oxigênio nos músculos. Outro 

estudo reforça a liberação fisiológica do óxido nítrico pelos echinacosídeos que ocorre de maneira dose 

dependente, sendo inclusive indicado no tratamento da impotência sexual masculina.3, 4 

 

Ação anti-fadiga de camundongos (in vivo): Foi relatado que o extrato de Cistanche tubulosa tem 

atividade antifadiga com tempo de sobrevivência sob deficiência de oxigênio e tempo de duração em 

natação forçada. 
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1. Sobrevivência sob condição anaeróbia:  

Cada amostra foi administrada por via oral a camundongos durante sete dias. Uma hora após a última 

administração, os camundongos foram colocados em um frasco de 250 mL (contendo carbonato de 

sódio) para medir o tempo de sobrevivência sob insuficiência de oxigênio. Como resultado, o tempo de 

sobrevivência sob insuficiência de oxigênio foi significativamente maior no grupo de extrato de 

Cistanche tubulosa em comparação com o grupo de controle. A diferença é dose dependente4. 

  

Figura 10: Gráfico que demonstra o maior tempo de sobrevivêcia de cobaias tratadas previamente com Extrato de Cistanche 
tubulosa. O tempo de sobrevivência é prolongado sob condição anaeróbia4.  
 

2. Teste de resistência sob natação forçada:  

Cada amostra foi administrada por via oral a camundongos durante sete dias. Uma hora após a última 

administração, foi realizado um teste de natação forçada em camundongos com peso de 5% do peso 

corporal. O tempo gasto até os ratos entrarem na água e sua respiração parar foi medido. Como 

resultado, o tempo de tolerância no teste de natação forçada foi significativamente maior no grupo do 

extrato de Cistanche tubulosa em comparação com o grupo de controle. O efeito é dependente da 

concentração. O resultado indica que o extrato de Cistanche tubulosa tem uma atividade anti-fadiga. 

 

Figura 11: Aumento da resistência sob condição de natação forçada em ratos tratados com extrato de Cistanche tubulosa4. 
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O equinacosídeo (ECH) é um composto natural com efeito vasodilatador para endotélio de forma dose 

dependente. O óxido nítrico (NO) é um importante vaso relaxante liberado pelas células endoteliais. A 

fim de examinar o mecanismo molecular da produção de NO induzido por ECH em células endoteliais, 

um estudo investigou o envolvimento do receptor de androgênio (AR) e a via da fosfatidilinositol 3-

quinase (PI3K) / proteína quinase B (Akt) na fosforilação de óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) em 

células endoteliais da veia umbilical humana (HUVECs). Usando a sonda fluorescente DAF - FM, 

verificou-se que a produção de NO aumentou significativamente e a eNOS foi fosforilada de uma forma 

dependente da concentração sob tratamento com ECH 0,01-10 µM. Além destes resultados, a produção 

de NO e a fosforilação de eNOS induzida por ECH foram diminuídas quando exposta a antagonista do 

receptor de androgênio13. 

Sabemos também que a melhora da circulação sanguínea e o aumento nos níveis de óxido nítrico (NO) 

podem melhorar o desempenho durante exercício físico já que temos melhora no aporte de oxigênio 

para os músculos.  

Pelo mesmo mecanismo, há maior oxigenação no hipocampo e maior habilidade de ratos com demência 

tratados com glicosídeos de CISTANCHE™ terem melhor desempenho nos protocolos de memorização 

quando comparado com ratos controle. Os glicosídeos de CISTANCHE™ desempenham um papel crítico na 

proteção dos neurônios do hipocampo, diminuindo a fosforilação P-tau e aumentando o nível de expressão 

de CRMP-215. 

 

DOSE DE USO, INDICAÇÕES e CONTRA INDICAÇÕES 

 

 
 

 

Dosagem de uso: 100 – 400mg / dia 
 
Indicações:  
 

 Frigidez feminina e impotência sexual masculina; 

 Adaptógeno para hormônios sexuais; 

 Aumento da quantidade e motilidade de espermatozoides 

 Aumento de força e resistência nos exercícios físicos; 

 Melhora da memorização e cognição; 

 Aumento da densidade capilar 
 
Contra Indicações 
 

 Enxaqueca; 

 Hipotensão ou pressão baixa; 
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