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Ételünk vagy gyógyszerünk-e az articsóka?
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A betegségek megelôzésének újabban egyre nagyobb jelentôséget tulajdonítunk, a témával
kapcsolatban sok ismeretterjesztô, laikusoknak szóló cikk is megjelenik.
Ezekben a közleményekben a hangsúly elsôsorban az egészséges életmódon, a mozgáson,
a megfelelô vitamin- és ásványianyag-bevitelen, valamint az egészségtelen táplálékok mellôzésén
van. A táplálkozással kapcsolatos tanácsok között többségben vannak a negatív elemek, a tiltások.

A

z életmódváltás és a kedvelt, ám egészségtelen ételek mellôzése általában lemondással jár, ezért az
egészséges életvitel leggyakrabban választott, sokak számára legkézenfekvôbb módja a vitaminok,
egyéb étrend-kiegészítôk szedése. Sajnos, kevésbé elterjedt módszere az egészséges életmódra való törekvésnek, hogy az étrendet ne csomagolt, elkészített, tartósított, „deklaráltan egészséges” táplálékokkal, hanem
változatos, bizonyítottan egészséges alapanyagok felhasználásával alakítsuk át. A „francia paradoxon” magyarázata a sokszínû konyhamûvészetben és étrendben,
valamint az ételek elkészítési módjában keresendô.
A magas hús- és alkoholfogyasztás ellenére a magyarországinál kedvezôbb francia epidemiológiai mutatók számunkra is példaként szolgálhatnak: hogyan lehet új
alapanyagok felhasználásával, a zsírban sütés mellôzésével, a párolás elônyben részesítésével javítani a morbiditási és mortalitási statisztikákon.

tásának mechanizmusa egyre alaposabban ismert. Az
olívaolaj alkalmazása hazánkban egyre elterjedtebb,
tradicionális magyar ételek elkészítéséhez is használják. Népszerûségének hátterében természetesen ott
van a piac nyomása, ugyanis hatalmas a kínálat és a
sajtóban gyakoriak a népszerûsítô cikkek, reklámok.
A dél-európai étrend talán kevésbé markáns összetevôi jelenleg alig ismertek Magyarországon, felhasználásuk mértéke minimális. Az articsóka mindezt jól példázza: a növény Olaszországban, Franciaországban
elô- és fôételek gyakori alkotórésze, hazánkban legfeljebb pizzafeltétként vagy konzervként találkozik vele
az átlagos fogyasztó. Bár a frissen elkészített articsóka
fanyar íze eltér a magyar konyha ízvilágától, elterjedésének nem ez, hanem feltehetôleg a marketing hiánya
és a nehéz beszerezhetôség a fô akadálya.

Étrendi komponensek

Az articsóka (Cynara scolymus) közismert mediterrán növény, amely eredetileg Afrikából, a mai Etiópia
területérôl származik. A kb. 1,5 m magas, évelô növény ma már vadon nem, csak termesztett kultúrákban fordul elô. Az ókorban elsôsorban étkezési növényként volt ismert, bár szórványosan találhatóak

Táplálék vagy gyógynövény?

Mivel a teljes étrendváltoztatás nem lehet reális elvárás,
célszerû olyan tápanyagokkal kiegészíteni a táplálékot,
amelyek egészségre kedvezô hatásai igazoltak. A gyógyszerbiztonság fejlôdésével a forgalomban lévô gyógyszerek kémiai-fizikai tulajdonságai, hatásaik, mellékhatásaik ma már ismertek, de sokkal kevesebbet tudunk
elfogyasztott táplálékunk elônyös és elônytelen tulajdonságairól. Ismert, hogy milyen mennyiséget szükséges naponta elfogyasztani az egyes makronutriensekbôl
(pl. zsír, szénhidrát, fehérje), de az ételekben kisebb
mennyiségben található vegyületek hatásairól kevés ismerettel rendelkezünk (természetesen ez alól kivételt jelentenek a toxikus vegyületek).
A mediterrán konyha egyik alapvetô alkotóeleme,
az olívaolaj pozitív példaként említhetô: alkalmazásának elônyeit epidemiológiai vizsgálatok igazolják, haCSALÁDORVOSI FÓRUM
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gyógyhatásra utaló említések (vizelethajtó, afrodiziákum stb.). A római birodalom bukásával a növény feledésbe merült, írásos adatok szerint csak a 15. században kezdték újra termeszteni. Táplálkozási célra
húsos virágzatát (a még ki nem nyílt bimbót), a gyógyászatban elsôsorban levelét használják. A zsenge
levelek kevéssé, az idôsebb levelek azonban erôsen
keserûek. Az étkezési célra begyûjtött bimbókat a
mediterrán konyhamûvészetben frissen használják
fel, a gyógyászati céllal gyûjtött leveleket általában
szárított formában. A virágzati bimbókat kinyílás elôtt
szedik le, a leveleket évente több alkalommal is lehet
gyûjteni. A világon évente megközelítôleg egymillió
tonna étkezési célú articsókát termesztenek, a termés
kb. 40-50%-a Olaszországból származik.
A tradicionális gyógyászatban az articsókát elsôsorban a májmûködéssel kapcsolatos panaszok enyhítésére alkalmazták. A levél erôsen keserû íze miatt
étvágyjavításra is felhasználható, alkoholos kivonata
gyomorkeserûk alkotórésze. Az articsóka nemcsak
tápláléknövény és nagy múltú gyógynövény, de egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy gyógyászati alkalmazása a modern kritériumok szerint is megalapozott. Az articsókalevél összetétele és farmakológiája
alaposan vizsgált, az utóbbi években szaporodó számú experimentális és klinikai vizsgálat igazolja koleretikus, koleszterinszint-csökkentô hatását.

1. ábra Az articsókalevél-kivonat hatásai (Hänsel, 1999 alapján)

Igazolt gyógyhatások
Az articsókalevél legjelentôsebb és bizonyított gyógyászati értékeit koleretikus, koleszterinszint-csökkentô és emésztést elôsegítô hatásai jelentik. Ezek
összefüggéseit, mechanizmusait foglalja össze az
1. ábra.
Kedvezô hatásai közül ez idáig a koleretikus hatás
nyert legalaposabb bizonyítást. Az epetermelés fokozását elôször májsejtkultúrákon és izolált állati májon
igazolták. A megnövekedett térfogatú epe epesavkoncentrációja állandó maradt. A késôbbiekben számos placebo-kontrollált klinikai vizsgálatban nyert bizonyítást, hogy az articsókakészítmények fogyasztása
szignifikáns epetérfogat-növekedéssel jár együtt, és a
betegek dyspepsiás tünetei is enyhülnek. Az epeelválasztással közvetlenül és közvetve összefüggésbe
hozható szubjektív panaszok nagy része (puffadás,
reflux, zsírintolerancia, székrekedés, hasi fájdalom,
hányinger stb.) szignifikánsan csökken. A koleretikus
hatás a drog bevétele után 30 perccel alakul ki, csúcsa
1-3 óráig tart, mértéke akár a 150%-ot is elérheti (2.
ábra). Bár a koleretikus hatás meglétét meggyôzô humán vizsgálati eredmények igazolják, a pontos mechanizmus nem ismert. A hatást hordozó vegyületek
valószínûleg a kávésav-származékok (köztük a cinarin), de a növény kivonata hatásosabb, mint a tiszta cinarin. A jelenséget a fitoterápiában oly gyakran hivatkozott szinergizmussal (a kivonatban található
vegyületek befolyásolhatják, adott esetben fokozhatják egymás hatását) lehet magyarázni.
Egyre több eredmény utal arra, hogy a dyspepsiás panaszok csökkentése nem magyarázható csupán

Kémiai összetétel
Gyógyászati jelentôsége miatt az articsókalevél kémiailag sokkal alaposabban vizsgált, mint a virágzat.
Míg a levél tartalomanyagairól sorozatosan jelennek
meg közlemények, a virágzat összetételérôl (és ennek következtében fogyasztásának hatásairól) sokkal
kevesebbet tudunk. Ez alól kivételt képeznek az articsóka legjellegzetesebb vegyületei, a kávésav-származékok, amelyekkel kapcsolatban ismert, hogy a
növény teljes föld feletti részében megtalálhatók.
Közéjük tartozik az egyik jelentôs hatáshordozó, a cinarin, ennek zöme a drog feldolgozása során keletkezik (ez arra ad példát, hogy a vegyületek bomlása,
átalakulása néha hasznos is lehet). A levél keserû ízéért szeszkviterpén-laktonok (köztük a cinaropikrin)
felelôsek, ezek a vegyületek a bimbóban, a virágzatban nem fordulnak elô. A növény levele ezen kívül
flavonoidokat és kis mennyiségben illóolajat is tartalmaz, ezek mennyiségi/minôségi összetétele a virágzatban nem ismert.
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zésre. Jelenlegi ismereteink szerint az articsóka nem
alkalmazható a már kialakult magas koleszterinszint
csökkentésére, de kétségkívül elônyös lehet az atherosclerosis prevenciójában. Experimentális vizsgálati
eredmények bizonyítják a kivonat LDL-oxidációt gátló hatását, amely az érelmeszesedés megelôzése
szempontjából ugyancsak kedvezô.
Az articsóka hepatoprotektív hatását sejttenyészeteken és állatkísérletekben igazolták. A hatás fôként a levélkivonat markáns antioxidáns hatásával
magyarázható. A hatásért felelôs anyagok elsôsorban a flavonoidok és a kávésav-származékok. Az
articsóka-kivonat gátolta a mesterséges (pl. széntetrakloriddal kiváltott) májsejtkárosodás és -pusztulás mértékét, gátolta a szabadgyökök képzôdését.
Egy kontroll nélküli vizsgálatban a növény kivonata csökkentette a májkárosodás mértékét, javította a
májfunkciókat széndiszulfid-mérgezést szenvedett
mûanyagipari munkások esetén.
Egy kisebb humán vizsgálatban a brachialis áramlás-mediált vasodilatatio (flow-mediated vasodilation)
javulását figyelték meg, amit szintén az antioxidáns
hatásnak tulajdonítottak a szerzôk.

2. ábra

a choleresis fokozásával. Elképzelhetô, hogy az étvágyjavító hatású keserûanyagok is hozzájárulnak a
kedvezô hatáshoz. Egy nemrég publikált tanulmány
szerint az egyik keserû ízû vegyület, a cinaropikrin
simaizomgörcs-oldó hatással is bír, és feltehetôleg
a gyomornedv-elválasztást is fokozza. Egy 2004-es
közlemény szerint az articsókalevél kivonata irritábilis bél szindróma kezelésében is jótékony hatású
volt. A hasmenéses és székrekedéses epizódok ritkábban alakultak ki, és a betegek életminôsége számottevôen javult. Az articsóka gastrointestinalis hatásai sokrétûbbnek tûnnek annál, hogy pusztán az
epeelválasztás-fokozással magyarázhatók lennének,
de a növény egyéb kedvezô hatásainak bizonyításához további vizsgálatok szükségesek.
Nem kevésbé lényeges a növény koleszterinszintcsökkentô hatása sem, amelynek alapja részben az
epeszekréció fokozása, jelentôsebb mértékben azonban a koleszterinszintézis gátlásával alakul ki. A hatás
mechanizmusa a HMG-CoA-reduktáz enzim mûködésének és az acetát beépülésének gátlása a koleszterinbioszintézis során. A koleszterinszintézis gátlásának
intenzitása dózisfüggést mutatott az alkalmazott kivonat mennyiségével. A kivonat összetevôit vizsgálva
két flavonoid, a luteolin és a cinarozid bizonyult a leghatásosabbnak.

A táplálkozási célra termesztett virágzati bimbóval kapcsolatban humán vizsgálatok nem állnak rendelkezésre, és kémiailag is kevésbé leírt ez a növényi rész. Egy nemrég elvégzett vizsgálatban az
antioxidáns hatású vegyületek után kutatva nemcsak
a levélbôl, hanem az éretlen és érett virágzatból is kimutattak hatásos vegyületeket (flavonoid- és kávésav-származékokat). A gyógyhatások szempontjából
jelentôsnek tartott cinarint is sikerült izolálni a virágzatból. Bár kisebb koncentrációban található meg,
mint a levélben (kb. fele), rendszeres articsókafogyasztás esetén jelentôs bevitellel kell számolni.
Indikációk, adagolás
Az articsóka elsôdleges alkalmazási területe az epetermelési zavarokkal összefüggô dyspepsiás panaszok
kezelése. Napi adagja 6 g szárított levél, vagy annak
megfelelô száraz kivonat (300-400 mg). A hatás jellege
miatt célszerû táplálkozás elôtt kb. fél órával bevenni,
mert így biztosítható megfelelô idôben az adekvát
mennyiségû epeelválasztás. Az articsóka koleszterinszint-csökkentô hatását 4-9 g drog alkalmazása esetén
figyelték meg, de megerôsítô bizonyítékok híján ilyen
indikációval a növény alkalmazása nem javasolható.

A koleszterin- és trigliceridszint-csökkentô hatást
tanulmányozó humán vizsgálatok eredményei ígéretesek: az elvégzett vizsgálatokban a betegek összkoleszterin-szintje 11,5-18,5%-kal csökkent, a HDL-koncentráció csekély mértékben, 5-10%-kal nôtt. A hatás
megerôsítésére több nagyobb, alaposabb vizsgálat
szükséges. Szintetikus gyógyszerekkel végzett összehasonlító vizsgálatok egyelôre nem állnak rendelkeCSALÁDORVOSI FÓRUM
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Nemkívánatos hatások, ellenjavallatok,
interakciók
Az eddigi tapasztalatok alapján az articsóka biztonságosan alkalmazható gyógynövénynek mondható. Mellékhatásai enyhék és átmenetiek (hasmenés, egyéb
gastrointestinalis panaszok). Epevezeték-elzáródás
kontraindikálttá teszi a növény alkalmazását, epekövesség esetén óvatosság szükséges, ugyanis a fokozott
epetermelés hatására elmozduló kövek az epevezeték
elzáródását okozhatják. 12 év alatt alkalmazása nem
javasolt, terhesség esetén nem kontraindikált.
Óvatosságra csak az adhat okot, hogy a növény
szeszkviterpénjei között potenciálisan allergén vegyület
is található (cinaropikrin), ezért az esetleges keresztallergia elkerülésére az articsóka szedése ellenjavallt, ha a
beteg allergiás más, ugyancsak a fészekvirágzatúak (Asteraceae) családjába tartozó növényre (pl. körömvirág,
árnika, kamilla). Articsókával szembeni allergia azonban
nagyon ritkán alakul ki. A táplálék részeként elfogyasztott articsókavirágzattal szemben még ritkább az allergia,
ami nem meglepô, hiszen az allergén cinaropikrin nagyobb mennyiségben csak a levélben található meg.
Összegzés
Az articsóka viszonylag új gyógynövény, levele az eddig elvégzett vizsgálatok alapján nem csak a dyspepsia kezelésére alkalmas, hanem megfelelô bizonyítékok birtokában koleszterinszint-csökkentôként és az
érelmeszesedést megelôzô szerként is alkalmazható
lehet. Magyarországon az articsókatartalmú gyógytermékek a dyspepsia, epeelválasztási zavarok kezelésének hatásos, biztonságos alternatíváját jelentik.
Az articsóka kiválóan példázza, hogy bizonyos esetekben milyen kicsi a különbség a táplálék- és a
gyógynövény között. Bár a különbözô növényi részek
összetétele nyilvánvalóan eltérô (pl. a bimbó kevésbé
keserû, mint a levél), a tartalomanyagok és így a hatások is részben közösek. Az articsóka levele táplálékkiegészítôk ideális alapanyaga lehet: fiziológiás hatása
igazolt, ártalmatlansága bizonyított, alkalmazása orvosi vagy gyógyszerészi javaslat, felügyelet nélkül is biztonságos. Remélhetôleg azonban a növény nem csak
tabletták, kapszulák formájában, hanem étrendünk részeként is egyre elterjedtebbé válik. ◆
A szerzô köszönetét fejezi ki dr. Szendrei Kálmán egyetemi
tanárnak a kézirat elkészítése során nyújtott segítségéért.
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