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Ιστορικά στοιχεία 

Ιστορικά, αναφορές υπάρχουν από τον ∆ιοσκουρίδη, τον Πλίνιο και τον Ηρόδοτο, 

οι οποίοι αναφέρονται στον κίσθο από τον οποίο και παράγεται το Λάδανο. 

Όσον αφορά την συλλογή του Λαδάνου περιγραφές υπάρχουν από τον 

∆ιοσκουρίδη τον Τournefort, Bellonius και τον Μαρίτη. Σύµφωνα µε τον Μαρίτη υπήρχε 

µεγάλη παραγωγή στην Κύπρο - 1763 - αλλά και στην Κρήτη και οι εξαγωγές εγίνοντο 

προς την Αλεξάνδρεια και στην συνέχεια στο Σουδάν. Η συλλογή γινόταν µε όργανο 

ονοµαζόµενο ληονίστρα. Στον Μεσαίωνα η συλλογή από την Κρητική Λαδανιά γινόταν µε 

ένα είδος τσουγκράνας εφοδιασµένο µε λωρίδες στις οποίες κολλούσε το Λάδανο και 

στην συνέχεια συνελλέγετο για να κατεργασθεί. Η εργασία αυτή εγίνετο τις µεσηµβρινές 

ώρες γιατί τότε µόνο το ρετσίνι γινόταν ρευστό και η συλλογή του ήταν δυνατή. Σήµερα 

το Λαδανο συλλέγεται στην Ισπανία (Cistus ladanifer L.),στην Κρήτη και Κύπρο κυρίως 

από τον Cistus creticus L. 

 

Ετυµολογία - Λαϊκά ονόµατα 

 

Η ετυµολογία του κίστου, κίσθου και του παραγώγου αυτού κίσθαρος αποδίδεται 

στην Ελληνική λέξη κίστη που σηµαίνει πανέρι, κουτί. 

Τα λαϊκά ονόµατα τα οποία και απαντώνται στα φυτά του γένους Cistus είναι: 

κίστοι, κίσθοι, κίσσαροι, κιστάρια, κίστα, ατίσαρα, αλίσαροι, αλιταριές (Πάρος), ξισταριά, 

κουνουκλιές και κουνούκλα. Ειδικά για το Cistus creticus L., αναφέρεται ότι ελληνικά 

ονοµαζόταν κύστος, λήδον, κουνούκλα (νεοελληνικά), κύστους, λήδον (Λατινικά), Ciste 

de crete (Γαλλικά), Λάντανο (Ιταλικά), λαδέµ αγαστί (Τούρκικα) και jara de Ladano 

(Ισπανικά). 

 



Χηµικά συστατικά - Φαρµακολογική δράση 

Μια γενική επισκόπηση των συστατικών των φυτών του γένους Cistus, 

παρουσιάζεται από τους Wehmer, και Hegnauer, ενώ σχετικά µε την ανάλυση της 

ρητίνης Λάδανο υπάρχουν αναφορές από τους Tschirch και Stock, ενώ ο Καθηγητής Ε. 

Εµµανουήλ το 1912 παρουσίασε µια αρχική ανάλυση. Η βιβλιογραφία για την ανάλυση 

της ρητίνης Λάδανο και του φυτού παραγωγής της Cistus creticus L., σταµατά το 1964. 

Νεώτερα χηµικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε την πρόοδο της τεχνολογίας, 

επέτρεψαν την πληρέστερη ανάλυση των χηµικών συστατικών του φυτού και της 

ρητίνης µε αποτέλεσµα την ερµηνεία της φαρµακολογικής του δράσης. Τα κυρίαρχα 

συστατικά ανήκουν στην οµάδα των ∆ιτερπενίων και ειδικώτερα των Λαβδανικών 

διτερπενίων, ενώ αποµονώθηκαν και συστατικά τα οποία και ανήκουν στην οµάδα των 

πολυφαινολικών ουσιών - κυρίως µεθυλιωµένα φλαβονοειδή αλλά και γλυκοσίδες τους. 

Μερικά από αυτά χαρακτηρίσθηκαν σαν νέα φυσικά προϊόντα και παρουσιάσθηκαν για 

πρώτη φορά στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Όσον αφορά την φαρµακολογική δράση του φυτού και της ρητίνης, παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον και αναφέρεται από τον Ιπποκράτη τον Ηρόδοτο και τον 

∆ιοσκουρίδη. Το λάδανο στην αρχαιότητα εχρησιµοποιείτο σε αλοιφές αλλά και σαν 

θυµίαµα. Τον 18o αιώνα το λάδανο εχρησιµοπσιείτο κατά της πανώλους ενώ 

παρασκευάζετο αλοιφή από την ρητίνη για διάφορες δερµατικές παθήσεις.  

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή Ιατρική το Λάδανο µπορεί να αναστείλει το 

'βγαρτό' καλοήθους µορφής. Σαν 'βγαρτό' αναφέρονται τα αποστήµατα αχελώνια, 

µαλάθρακες. 

Επίσης αναφέρεται η χρησιµοποίηση του για σκληρούς όγκους µήτρας, και για 

όγκους του πρωκτού αναµιγνυόµενο µε λίπος, σε ρηνικούς πολύποδες και καρκινογόνα 

έλκη. 

Νεώτερα πειράµατα επιβεβαιώνουν την χρήση αυτή του Λαδάνου. Έτσι υπάρχουν 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα σε ίn vitro πειράµατα σε κυτταρικές σειρές όπως ΚΒ, Ρ388, 

NSCLC-N6, RAJI, ΜΟLΤ3, Η9 οι οποίες αφορούν διάφορους τύπους καρκίνων. Επίσης 

ενδιαφέρονται αποτελέσµατα έχουν δηµοσιευθεί και αφορούν την αντιµικροβιακή δράση 

του φυτού και της ρητίνης του. 

 



Τέλος αναφέρεται η χρησιµοποίηση της ρητίνης Λάδανο στην Παρασκευή του 

Αγίου Μύρου. 
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