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História a súčasnosť liečivých vlastností

Prvé zmienky o liečivej sile púpavy sa spomenuli už v 10. a 11. storočí v záznamoch
arabských lekárov, kde ju používali na liečbu ochorení pečene a sleziny. V 16. storočí
v Nemecku sa začala púpava pri liečení dny, hnačiek, pľuzgierov, sleziny a pečeňových
ťažkostí. V severnej Amerike sa púpava používala v domácej medicíne pri liečbe obličiek,
dyspepsie a pálenia záhy. Okrem toho sa liečivo z púpavy považuje za „čističa krvi“ a mierne
preháňadlo. V populárnej medicíne sa púpava spomína v súvislosti s artritickými
a reumatickými ťažkosťami, s ekzémom alebo s inými zmenenými stavmi kože. V Nemecku
sa aj v dnešnom období používa čajový odvar na tzv. jarnú liečbu. V Mexiku zase používajú
púpavu na kontrolu diabetes mellitus. V Turecku sa používa ako mierne laxatívum,
diuretikum a silná antidiabetický liek. V čínskej medicíne sa púpava mieša s inými bylinami
na liečbu hepatitídy, posilnenie imunitného systému pri infekciách horných dýchacích ciest,
bronchitídy alebo pneumónii.

Časti rastliny

V liečiteľstve sa používajú všetky časti rastliny: koreň, listy a kvety. Mladé listy púpavy sa
dajú konzumovať ako šalát, zatiaľ čo koreň sa po pražení dá použiť ako káva. Okrem toho sa
v potravinárskom priemysle používajú aromatické zložky púpavy v rôznych potravinách
a nápojoch.

Chemické zloženie častí rastliny

Koreň

Terapeutické vlastnosti púpavy sa väčšinou pripisovali horkej chuti, hlavne látkam
nazývaným seskviterpény. Okrem iného sa v koreni vyskytujú estery germakranolidu,
izolované boli dva germakranolidové a guaianolidové glykozidy a vernoflexuozid.
V nedávnych štúdiách sa popisujú seskviterpénové laktóny, ktoré sa vyskytujú aj
v rumančeku. Medzi ďalšie látky izolované z koreňov púpavy patria triterpény a fytosteroly
ako taraxasterol, beta-taraxasterol, ich acetáty a 16-hydroxyderiváty arnidolu a faradiolu,
alfa a beta-amyrín, beta-sitosterol, beta-sitosterol-beta-D-glukopyranozid a stigmasterol.
Okrem týchto sa vyskytuje aj niekoľko fenolových zlúčenín, napríklad kyselina cichorová
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a jej izoméry, kyselina monokafeoylvínna, kyselina 4-kafoylchinová, kyselina chlorogénna,
kys. kávová, p-kumárová, ferulová a iné.

Okrem vyššie uvedených látok, obsahuje koreň púpavy aj inulín, ktorý tvorí základný
zásobný sacharid púpavy.

Nazdemné časti rastliny

V nadzemných častiach sa vyskytujú tiež látky s horkou chuťou a má podobné zloženie.
Vyskytuje sa tu však viac fenolových zlúčenín, polyfenolov. V čaji z nadzemných častí sa
zistila až 13 krát vyššia prítomnosť kyseliny škoricovej ako tomu bolo v čaji z koreňa.
Najväčšie zastúpenie v nadzemných častiach majú práve kyselina hydroxy-škoricová, estery
kyseliny kávovej, kyselina chlorogénna, kyselina dikafenoylvínna a kyselina
monokafeioylvínna. V nedávne dobe sa zistilo, že sa v púpave vyskytujú aj látky ako di
a triglykosylované flavonoidy, kumarínové látky cichoriín a aeskulín, barbolínové alkaloidy,
taraxacín-A, taraxacín-B a taraxafolín. Okrem toho listy obsahujú mimoriadne veľké
množstvo draslíka.  

Farmakologické účinky

Diuretická aktivita

U púpavy sa prejavujú aj dostatočne preukázateľné diuretické (močopudné) účinky, kde sa
zistilo, že 8 g sušenej púpavy / kg telesnej hmotnosti sa v účinku vyrovná silnému diuretiku
(furosemid), kde ho je potrebného 80 mg/kg telesnej hmotnosti. Pri užívaní púpavy ako
diuretika sa pri vysokom obsahu draslíka kompenzuje draslík odstránení pri močení. Púpava
teda nemá vedľajšie účinky straty draslíka ako tomu je pri furosemide. Pri tvorbe
obličkových kameňov neboli u myší pozorované rozdiely medzi kontrolnou (furosemid)
a pokusnou skupinou (púpava).

Choleretická aktivita

Z tejto oblasti existuje len veľmi málo poznatkov a existujú zatiaľ len dve práce, ktoré sa
venujú sekrécii žlče pri užívaní púpavy. V jednej z nich sa používal etanolový extrakt púpavy,
ktorý zvýšil produkciu žlče o 40 %. Na rozdiel od etanolového, vodný extrakt dokázal zvýšiť
produkciu žlče o 12 % v porovnaní s priemerom.

Proti-zápalová aktivita

Na experimentoch na myšiach sa podarilo preukázať, že etanolové a metanolové extrakty
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púpavy dokázali znížiť opuch pri zápale o 25 – 45 % pri etanolovom a až 95 % pri
metanolovom extrakte. Iná štúdia popisovala zníženie TPA-indukovaného zápalu ho znížiť
o 50 %. Pri extraktoch z koreňov to bolo až o 69 %. V úplne poslednej štúdii sa autori
venovali ochrannému účinku vodných extraktov z listov pri akútnej pankreatitíde. Výsledky
boli povzbudzujúce, pretože sa znížil pomer pankreatickej hmotnosti. Okrem toho klesla
sekrécia interleukínu-6 a TNF-a, zatiaľ čo hladina proteínov teplotného šoku HSP60
a HSP72 sa v pankrease zvýšila.

Antioxidačná aktivita

Extrakty z listov a koreňov boli schopné znížiť enzymaticky indukovanú peroxidázu lipidov,
čo naznačuje antioxidačnú aktivitu púpavy. V iných štúdiach vedci dokázali schopnosť látok
obsiahnutých v púpave vychytávať voľné radikály v tele. Za tieto vlastnosti sú zodpovedné
hlave polyfenoly púpavy a preto sú vodné extrakty nadzemných častí v zachytávaní voľných
radikálov účinnejšie ako extrakty z koreňa. V niektorých štúdiách sa spomínajú aj
etylacetátové frakcie izolovaných látok z púpavy, ktoré dokázali zabrániť poškodeniu DNA
v bunkách in vitro.

Proti-rakovinové účinky

Proti-rakovinová aktivita bola dokázaná u myší. Nielenže vodný extrakt inhiboval tvorbu, ale
aj propagáciu dvojstupňovej karcinogenézy kožných nádorov. Látky boli izolované
a testované v čistých formách a dokázalo sa, že taraxasterol a taraxerol mali silné inhibičné
účinky pri karcinoganéze kožných nádorov. Okrem toho aj perorálne užívanie taraxasterolu
vykazovalo pozoruhodné účinky voči rakovine prsníka. Rovnako boli extrakty púpavy
testované voči leukémii a látky obsiahnuté v púpave preukázali signifikantnú aktivitu voči
leukemickým derivátom HL-60 buniek. Avšak pri testovaní extraktov púpavy voči
rakovinovým bunkovým líniám žalúdka nemal extrakt vôbec žiadne pozitívne účinky.

Púpava ako analgetikum

V tejto súvislosti existuje opäť len málo experimentov. Z tých čo poznáme sa test uskutočnil
na myšiach a prišlo sa na to, že ak bolo myšiam podané 100 mg sušeného etanolového
extraktu na kg hmotnosti, zvýšil sa ich reakčný čas približne o 38 % po 180 minútach, čo pri
liečive fenylchinón znížil ich reakčný čas o 24 %.

Proti-alergická aktivita

U púpavy sa zistila aj proti-alergická aktivita pri látky nazývanej desacetylmatricarín, ktorá
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dokáže potlačiť produkciu beta-hexosaminidázy, ktorá sa vyskytuje pri uvoľňovaní histamínu.

Anti-hyperglykemická aktivita

Extrakty z púpavy vyrobené za použitia etanolu a jeho následného odparenia sa použili aj
v prípade uvoľňovania inzulínu z buniek. Už 40 ug/ml malo účinok. Rovnako aj vodné
extrakty púpavy spôsobovali inhibíciu alfa-glukozidázy, no záviselo vždy od druhu rodu
Taraxacum.

Antikoagulačná a anti-trombotická aktivita

Ochorenie diabetes mellitus je spojené so zvýšenou tvorbou trombóz a ischémie. Aj extrakty
z púpavy boli podrobené testovaniu, či dokážu ovplyvniť agregáciu ľudských krvných
doštičiek. Extrakty spôsobili inhibíciu ADP-indukovanej agregácie, ktorá závisela od dávky.
Maximálne dokázala inhibovať na 85 %.

Prebiotická aktivita

Extrakty z koreňa sa testovali na 14 rôznych kmeňoch baktérií z rodu Bifidobacterium.
Zistilo sa, že koreň púpavy obsahuje oligosacharidy nazývané oligopruktány, ktoré sú
baktériami rodu Bifidobacterium dobre využiteľné a 6 druhov zo 14 výrazne podporili
v raste. Ostatné druhy rástli v oboch prípadoch, aj v pokusnej, aj v kontrolnej skupine
rovnako. Okrem toho koreň obsahuje prirodzené prebiotikum inulín.

Toxicita

Všeobecne sa zistilo, že extrakty z púpavy a púpava samotná má veľmi nízku toxicitu,
pretože absentuje prítomnosti alkaloidov. Existuje však zmienka o tvorbe kontaktnej
dermatitídy po kontakte s púpavou, pretože obsahuje látku známu ako seskviterpénový
laktón, konkrétne beta-glukopyranosyl ester kyseliny taraxínovej. Reakcia je však
obmedzená iba na kontakt s citlivými osobami.

Záver

Vo všeobecnosti boli liečivé účinky dokázané nielen vedeckým výskumom, ale aj dlhoročnou
skúsenosťou našich predkov, ktorú túto rastlinu používali v liečiteľstve dlhé stáročia. Dnes
už aj kvôli vyspelým analytickým analýzami vieme, že rastlina obsahuje množstvo užitočných
látok, ktoré majú proti-zápalové, proti-rakovinové a antioxidačné účinky. Tieto účinky sa
pripisujú hlavne polyfenolom a seskviterpénom obsiahnutých v rastline. Veľké množstvo
štúdií sa uskutočnilo na zvieratách a je preto potrebné aby sa vlastnosti látok upresnili aj na
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človeka. Pri púpave je otvorených ešte množstvo otázok a je na budúcich vedcoch aby sa
tejto problematike venovali, pretože podľa svetovej zdravotníckej organizácie WHO sa až 80
% svetovej populácie spolieha práve na tradičnú medicínu. Pri púpave je vidieť, že ešte
máme čo študovať.
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