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SUMMARY

Licorice has been used in medicine from ancient times. Licorice preparations are applied in infectious diseases of the respiratory 
tract, peptic and duodenal ulcers, as well as in skin diseases and cosmetology. Sweet taste of root has appointed licorice role of cor-
rigens. Licorice root contains active compounds with different activities: saponins, flavonoids, coumarins and essential oil. 
In vitro and in vivo studies have shown that extracts of licorice and its active compounds have different properties, such as expec-
torant, antitussive, antibacterial, anti-inflammatory and hepatoprotective.
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STRESZCZENIE

Lukrecja jest stosowana w medycynie od najdawniejszych czasów. Przetwory z lukrecji znajdują dziś zastosowanie w chorobach 
infekcyjnych dróg oddechowych, owrzodzeniach żołądka i jelit, a także w chorobach skóry i w kosmetologii. Słodki smak korzenia 
wyznaczył lukrecji rolę corrigensu smakowego. Korzeń lukrecji zawiera związki czynne o różnorodnej aktywności biologicznej: 
saponiny, flawonoidy, kumaryny i olejek eteryczny. Wyciągi z korzeni oraz otrzymane związki charakteryzują zróżnicowane właści-
wości biologiczne oceniane badaniami w warunkach in vitro i in vivo, m.in. wykrztuśne, przeciwkaszlowe, przeciwdrobnoustrojowe, 
przeciwzapalne i hepatoprotekcyjne. 

Słowa kluczowe: korzeń lukrecji, skład chemiczny, aktywność biologiczna 

Wstęp

Zastosowanie lukrecji w medycynie sięga czasów 
starożytnych. Wzmianki o leczniczym wykorzystaniu 
korzenia lukrecji znaleziono w grobowcu faraona 
Tutanchamona oraz na sumeryjskich tabliczkach 
z Nippur sprzed około 3 tysięcy lat. Leczniczy potencjał 
lukrecji znali także Chińczycy (około 2800 r. p.n.e.), 
u których gancao (lukrecja) do dziś stanowi integral-
ną część receptur Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 
Starożytni Rzymianie i Grecy z lukrecji najczęściej 
przygotowywali ulepki przeciwkaszlowe i ziółka 
na przeziębienie. Obecnie w tradycyjnej medycynie 
szeroko stosowane są różne gatunki lukrecji.

Nazwa Glycyrrhiza pochodzi od dwóch greckich 
słów: glykys (słodki) i rhiza (korzeń), łacińskie okre-
ślenie glaber odnosi się do gładkich owoców (strą-
ków) lukrecji. Rodzaj Glycyrrhiza należy do rodziny 

motylkowatych (bobowatych) Papilionaceae (Fabaceae, 
Leguminosae) i obejmuje 30 gatunków, m.in.: 
Glycyrrhiza glabra L., G. inflata Batalin, G. lepidota 
Pursh i G. uralensis Fisch. (www.theplantlist.org/
browse/A/Leguminosae/ Glycyrrhiza). Naturalne sta-
nowiska lukrecji gładkiej występują nad Morzem 
Śródziemnym i w Azji, w Europie jest także upra-
wiana. G. glabra rośnie w południowej i centralnej 
części Europy (var. typica), w centralnych i południo-
wych rejonach Rosji (var. glandulifera) oraz w Iranie 
i Iraku (var. violacea). We wschodniej Azji (Chiny, 
Japonia, Syberia) występują gatunki G. uralensis Fisch. 
i G. inflata Batalin (1).

Lukrecja gładka (G. glabra) jest wieloletnią byliną 
lub małym krzewem rosnącym do 2 m wysokości, 
kwitnie od czerwca do lipca. Ze zdrewniałej łodygi 
wyrastają nieparzystopierzaste, lancetowate liście, 
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8-15 cm długości, pokryte lepkimi włoskami gru-
czołowymi. Kwiatostan wyrasta z ogonka liściowego 
i mieni się licznymi niebiesko-liliowymi lub fioletowo-
-różowymi płatkami. Strąki lukrecji gładkiej zawierają 
od 3 do 6 nasion. Roślinę można rozmnażać przez 
sadzonki rozłogowe lub z nasion. Rozległy system 
korzeniowy składa się z korzenia palowego, korze-
ni bocznych i długich rozłogów, osiągających około 
1 m długości i rozciągających się do 10 m szeroko-
ści. Przepuszczalna, zasobna w wapń, lekka i bogata 
w próchnicę gleba sprzyja zbiorowi korzeni, który 
przypada na jesień trzeciego lub czwartego roku upra-
wy. Korzeń i rozłogi charakteryzują się żółtą barwą, 
szorstką powierzchnią, słodkim, lekko palącym sma-
kiem oraz anyżowym zapachem. 

Skład chemiczny
Korzeń lukrecji gładkiej (Liquiritiae radix, syn. 

Glycyrrhizae radix) zawiera liczne związki o różnej 
budowie chemicznej, m.in. saponiny, flawonoidy, 
kumaryny, polisacharydy, sterole i olejek eteryczny. 
Dotychczas z lukrecji wyizolowano około 400 składni-
ków, wśród których dominują saponiny i flawonoidy. 
Korzenie i kłącza lukrecji zawierają od 4 do 20% sa-
ponin triterpenowych o budowie pięciocyklicznej, typu 
oleananu. Głównymi aktywnymi związkami saponino-
wymi korzeni są glicyryzyna – mieszanina soli potaso-
wych i wapniowych kwasu 18β-glicyryzynowego (zna-
na także jako kwas glicyryzynowy i glikozyd kwasu 
glicyretynowego) – a także kwas likwirytynowy, kwas 
likwirycjowy, kwas glabrykowy, glicyretol, glabro-
lid i izoglabrolid (1). Glicyryzyna jest monodesmo-
zydem hydrolizującym w jelicie cienkim do dwóch 
cząsteczek kwasu glukuronowego i aglikonu – kwasu 
18β-glicyretynowego (enoksolonu), któremu przypisu-
je się właściwości immunomodulujące (2). W korzeniu 
lukrecji może znajdować się od 2 do 15% glicyryzyny 
w zależności od gatunku, warunków geograficznych 
i klimatycznych (3). Glicyryzyna posiada szeroką 
aktywność farmakologiczną, jest również stosowana 
jako naturalna substancja słodząca (ok. 50 razy słodsza 
od sacharozy).

Flawonoidy stanowią liczną grupę związków w róż-
nych gatunkach lukrecji, z których wyizolowano po-
nad 300, należących do różnych typów: flawanonów, 
chalkonów, izoflawanów, izoflawenów, flawonów, 
flawonoli, izoflawonów, izoflawanonów, spośród 
których dominują flawanony (4); odpowiedzialne 
są one za żółtą barwę korzeni. Flawanony są re-
prezentowane przez: likwirytynę, likwirytygeninę, 
ramnolikwirytynę, neolikwirytynę; chalkony to: 
izolikwirytyna, izolikwirytygenina, neoizolikwiryty-
na, likurazyd, glabrolid i likoflawonol (5), flawony: 

7-O-β-glukuronid 5,8-dihydroksyflawonu (glichioni-
du A) i 7-O-β-glukuronid 5-hydroksy-8-metoksyfla-
wonu (glichionidu B) (6). Do izoflawonów obecnych 
w lukrecji należą: glabrydyna, glabren, glabron, szi-
nopterokarpina, likoizoflawony A i B, formonone-
tyna, glizaryna i kumatakenina, a także hispaglabry-
dyna A, hispaglabrydyna B, 4′-O-metyloglabrydyna, 
3′-hydroksy-4′-O-metyloglabrydyna oraz glabroizo-
flawanon A i B (6-8). W G. uraliensis zawartość izo-
likwirytyny, likwirytyny, likwirytygeniny jest wyższa 
niż w G. glabra.

Frakcję kumaryn występującą w lukrecji repre-
zentują: herniaryna, umbeliferon, glikokumaryna, 
likofuranokumaryna, likopiranokumaryna, gla-
brokumaryna, glabrokumarony A i B, likumary-
na i glicyryna (8). W olejku eterycznym z korze-
nia G. glabra otrzymanym z surowców rosnących 
na terenie Afganistanu, Egiptu i Syrii metodą de-
stylacji z parą wodną i mikroekstrakcji do fazy stałej  
HS-SPME oznaczono dwa fenole – tymol i karwakrol, 
a ponadto α-mircen, p-cymen, 1,8-cyneol, aldehyd 
kuminowy, karwon, piperyton, anetol, nonanal, wo-
dzian pinenu, terpinen-4-ol, metylochawikol, decenal, 
aldehyd cynamonowy i β-kariofylen (9). Analiza GC- 
-MS olejku uzyskanego z korzeni G. glabra pocho-
dzącej z Egiptu wykazała obecność: α- i β-pinenu, 
oktanolu, γ-terpinenu, estragonu, izofenchonu, 
β-kariofylenu, tlenku kariofylenu, octanu cytrone-
lylu i heksanolanu geranylu; dominował heksanolan 
geranylu (34%), a najniższą zawartość oznaczono 
dla β-pinenu (1,7%) (10). Z liści G. glabra rosnącej 
na Sycylii wyizolowano dihydrostylbenoidy: dihydro- 
-3,5-dihydroksy-4′-acetoksy-5′-izopentenylostylben, 
dihydro-3,3′,4′-trihydroksy-5-O-izopentenylo-6- 
-izopentenylostylben, dihydro-3,5,3′-trihydroksy- 
-4′metoksystylben i dihydro-3,3′-dihydroksy-5-β-O-
-glukopiranozylo-4′-metoksystylben (11). Ponadto 
w lukrecji występują kwasy tłuszczowe (C2-C16), feno-
le (fenol, gwajakol) oraz γ-laktony nasycone o budowie 
liniowej (C6-C14), m.in.: 4-metylo-γ-laktony i 4-etylo-
γ-laktony (12). Pozostałe składniki to: asparagina, 
glukoza, sacharoza, skrobia, polisacharydy (arabi-
nogalaktany) i sterole (β-sitosterol, dihydrostigma-
sterol) (13).

Surowcem farmaceutycznym jest Liquiritiae ra-
dix – korzeń lukrecji, który stanowią wysuszone 
nieokorowane lub okorowane, całe lub rozdrob-
nione korzenie i rozłogi Glycyrrhiza glabra L. i/lub 
Glycyrrhiza inflata Batalin i/lub Glycyrrhiza uralensis 
Fisch. zawierające zgodnie z Farmakopeą Polską 
XI nie mniej niż 4,0% kwasu 18-β-glicyryzynowe-
go (C42H62O16; m. cz. 823) (wysuszona substancja 
roślinna) (14).
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Aktywność biologiczna

Od najdawniejszych czasów G. glabra była stoso-
wana w celu łagodzenia kaszlu, kataru oraz w bólu 
gardła, astmie i zapaleniu oskrzeli (15). 

Wykazano, że lukrecja zmniejsza podrażnienie gar-
dła i ułatwia odkrztuszanie dzięki zdolności do stymu-
lowania sekrecji śluzu w tchawicy (www.ema.europa.
eu, 2013) (16). 

Badania farmakologiczne potwierdziły taką ak-
tywność dla niektórych składników korzenia lukrecji. 
Apiozyd likwirytyny, likwirytyna i likwirytygenina 
w dawce 50 mg/kg znacznie zmniejszały częstość 
występowania kaszlu u myszy, podczas gdy wyciągi 
wodne i etanolowe z lukrecji, zawierające apiozyd 
likwirytyny i likwirytynę, wywierały ten efekt w dawce 
200 mg/kg. Właściwości przeciwkaszlowe badanych 
składników są związane z mechanizmami obwodo-
wymi i ośrodkowymi. Apiozyd likwirytyny odgrywał 
istotną rolę na początku kaszlu, podczas gdy likwi-
rytygenina (metabolit apiozydu likwirytyny i likwi-
rytyny) wykazywała większą aktywność w kolejnych 
jego etapach (17, 18). Kaszel u świnek morskich, 
wywołany w doświadczeniu kwasem cytrynowym, był 
redukowany przez doustne podanie arabinogalaktanu 
z G. glabra w dawce 50 mg/kg (19).

Glycyrrhizae radix jest szeroko stosowany ze wzglę-
du na działanie przeciwzapalne. Wyniki badań far-
makologicznych wyciągu metanolowego z G. ga-
bra i wyekstrahowanych z niego składników, takich 
jak: glicyryzyna, kwas glicyryzynowy, likwirytyna 
i likwirytygenina, wskazywały na zmniejszanie pro-
dukcji mediatorów prozapalnych (iNOS, COX-2, 
TNF-α, IL-1β i IL-6) w różnych modelach in vitro 
i in vivo (20-22). Likoflawon wpływał korzystnie 
na leczenie wrzodów żołądka wywołanych kwasem 
octowym u szczurów przez regulację mediatorów 
zapalnych i wpływ na metabolizm aminokwasów (23). 
Glicyryzyna znacznie zmniejszała u myszy stan za-
palny okrężnicy wywołany kwasem trójnitrobenze-
nosulfonowym (TNBS) przez regulację wytwarza-
nia cytokin pro- i przeciwzapalnych. W okrężnicy 
zaobserwowano zmniejszenie prozapalnych IFN-γ, 
IL-12, TNF-α i IL-17 oraz zwiększenie poziomu 
cytokiny IL-10 (24). W celu wyjaśnienia mechanizmu 
działania przeciwzapalnego i przeciwreumatycz-
nego poddano badaniom składniki rozpuszczalne 
w wodzie oraz flawonoidy i saponiny otrzymane 
z G. glabra. Stosując analizę metabolomiczną metodą 
UPLC-Q-TOF-MS, oceniano produkty metaboli-
zmu wymienionych substancji w moczu szczurów, 
u których indukowano zapalenie stawów. Działanie 
przeciwzapalne wynikało z obecności flawonoidów, 

a mechanizm ich aktywności związany był z wpły-
wem na: metabolizm puryn, tauryny, hipotauryny, 
tryptofanu i fenyloalaniny, przebieg cyklu Krebsa 
oraz biosyntezę pantotenianu i koenzymu A (25).

Wyniki badań nad właściwościami przeciwbak-
teryjnymi, przeciwgrzybiczymi i przeciwwiruso-
wymi korzenia lukrecji potwierdzają tradycyjne 
zastosowanie surowca w zakażeniach różnego typu. 
Frakcje z G. glabra (wodna, chloroformowa, eta-
nolowa i heksanowa), zawierające kwas elagowy, 
6-aldehydo-izoofiopogonon (homoizoflawonoid) 
i likwirytygeninę, charakteryzowały się aktywnością 
przeciwbakteryjną wobec patogenów wykazują-
cych wielooporność lekową, takich jak: Escherichia 
coli, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus ureus 
i Pseudomonas aeruginosa (26). Polisacharydy z su-
rowca wykazywały silne właściwości antyadhezyjne 
wobec Helicobacter pylori i Porphyromonas gingi-
valis (27), natomiast wyciąg etanolowy z korzenia 
G. glabra działał przeciwbakteryjnie na szczepy 
wywołujące próchnicę i infekcje stomatologiczne: 
Streptococcus mutans, Actinomyces viscosus, Str. 
anguis, Enterococcus faecalis, S. aureus i E. coli, bez 
skłonności do indukowania rozwoju oporności (28). 
Wyciągi alkoholowe silniej niż wodne i chlorhek-
sydynowe hamowały wzrost szczepów Str. mutans 
i Lactobacillus acidophilus (29).

Ekstrakty z korzeni i liści lukrecji były także aktyw-
ne wobec Candida albicans (30), m.in. dzięki zawar-
tości w surowcu flawonoidów i saponin. Likochalkon 
A redukował in vitro i in vivo tworzenie biofilmu 
drożdżaka C. albicans (MYA 2876) oraz wykazywał 
aktywność proteolityczną wobec wydzielanych przez 
niego proteinaz i fosfolipaz, natomiast glabrydyna 
i likochalkon A zapobiegały przekształceniu drożdży 
w strzępki i, wraz z nystatyną, hamowały synergi-
stycznie jego wzrost (31, 32). Ponadto, glabrydyna 
hamowała rozwój grzybów strzępkowych i modyfiko-
wała oporność lekoopornych szczepów bielnika bia-
łego (33). Kwas 18β-glicyretynowy redukował in vitro 
wzrost szczepów C. albicans, izolowanych od pacjentek 
z nawracającymi kandydozami sromu i pochwy (34).

W badaniach in vitro zaobserwowano ponad-
to hamujący wpływ korzeni G. glabra na rozwój 
Plasmodium falciparum, przeciwzarodźcową aktyw-
ność glabrydyny i przeciwmalaryczne właściwości 
kwasu 18β-glicyretynowego (35, 36).

W doświadczeniach in vitro wykazano przeciw-
wirusową aktywność lukrecji wobec: wirusa HIV-1, 
koronawirusa związanego z SARS, syncytialnego 
wirusa oddechowego (RSV), arbowirusów, wirusa 
Vaccinia i wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy 
ustnej (VSV). Mechanizm przeciwwirusowego 
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działania gatunków Glycyrrhiza spp. przejawia się 
na różnych etapach zakażenia komórkowego, a także 
w reakcjach immunologicznych organizmu po wnik-
nięciu wirusa do ustroju. Dotyczy to transportu wiru-
sa do błony i sialylacji antygenu powierzchniowego 
wirusa HBV, zmniejszenia płynności błony komór-
kowej, utrudnionego zlewania się osłonki wirusa 
HIV-1 z błoną komórką, indukowania interferonu 
gamma w komórkach T, hamowania fosforylacji enzy-
mów podczas infekcji (wirusem VSV) oraz zdolności 
do ograniczenia okresu utajenia wirusa (37). Gatunki 
z rodzaju Glycyrrhiza są stosowane w chińskiej me-
dycynie w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia 
wątroby typu C. W badaniu składników wyciągów 
z korzeni lukrecji aktywność przeciwwirusową wo-
bec wirusa zapalenia wątroby typu C wykazywały 
kumaryny izolowane z G. uraliensis, a także obecne 
w G. glabra glabrydyna, likochalkon A i izolikwiry-
tygenina, podczas gdy glicyryzyna miała niewielką 
aktywność przeciwko HCV (38).

Istnieją doniesienia o immunomodulujących wła-
ściwościach flawonoidów lukrecji. Likwirytygenina 
chroniła myszy przed kandydozą rozsianą, prawdopo-
dobnie przez regulację odpowiedzi immunologicznej 
związanej z limfocytami Th1 CD4+. W ten sposób 
zabezpieczała organizm przed zakażeniami ogólno-
ustrojowymi oraz infekcjami miejscowymi, takimi jak 
zapalenie pochwy i pleśniawki (39).

Obecność formononetyny, glabrydyny i kwasu 
18β-glicyryzynowego stwarza możliwość zastosowa-
nia lukrecji w leczeniu lub zapobieganiu osteoporozie. 
Formononetyna, ze względu na podobieństwo struktu-
ralne do 17β-estradiolu, uznawana jest za fitoestrogen. 
W doświadczeniu na szczurach hamowała osteoporozę 
wywołaną owariektomią (40). 

Glabrydyna, wykazując działanie estrogenne, mo-
głaby znaleźć zastosowanie w profilaktyce osteoporozy 
i stanów zapalnych kości. Glabrydyna u myszy zwięk-
szała ilość osteoblastów, a także produkcję miejsco-
wych czynników wzrostu i kolagenu oraz wydzielanie 
osteokalcyny w tych komórkach, ponadto obniżała 
w osteoblastach produkcję PGE2 i NO, indukowaną 
przez TNF-α (41). Również po podaniu myszom 
kwasu 18β-glicyryzynowego zaobserwowano mniejszą 
utratę masy kostnej oraz redukcję osteoklastogenezy 
w preosteoklastach, wywołanej owariektomią i ligan-
dem RANKL. Mechanizm tego działania związany 
jest z hamowaniem ekspresji receptora RANK w pre-
osteoklastach, a następnie blokowaniem połączenia 
RANK z TRAF6, co prowadzi do zahamowania ścież-
ki sygnałowej NF-κB i MAPK (42).

W literaturze naukowej opisany jest także potencjał 
antyagregacyjny lukrecji. Pojedynczy bolus glicyryzyny 

podany myszom dożylnie w dawce 200 mg/kg reduko-
wał akumulację płytek krwi w płucach i intensywność 
wstrząsu wywołanego przez LPS oraz zapobiegał skut-
kom śmiertelnym w jego wcześniejszych i późniejszych 
etapach (43). 

Na działanie hepatoprotekcyjne wskazują wy-
niki badania wodnego wyciągu z lukrecji u szczu-
rów intoksykowanych CCl4. Wyciąg obniżał pod-
wyższoną przez CCl4 aktywność AST, ALP i ALT 
oraz zwiększał aktywność dysmutazy ponadtlenko-
wej (SOD), katalazy (CAT), peroksydazy glutatio-
nowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GR), 
S-transferazy glutationowej (GST) oraz poziom 
glutationu (GSH) (44). W innym badaniu, w którym 
toksyczność wywołano podaniem lipopolisacharydu 
w połączeniu z D-galaktozaminą N (GalN/LPS), 
izolikwirytygenina wykazywała silniejsze właściwości 
hepatoprotekcyjne niż likwirytygenina i jej półsyn-
tetyczne pochodne, takie jak: 7,4’-dioctan likwiryty-
geniny, 4’-octan likwirytygeniny i 7,4’-dibenzoesan 
likwirytygeniny (45).

Ponadto izolikwirytygenina i likwirytygenina, wy-
izolowane z korzeni G. glabra, a także ich szereg 
półsyntetycznych pochodnych charakteryzowały się 
aktywnością przeciwcukrzycową (46).

Likwirytynę uznaje się za czynnik neuroprotekcyjny. 
W badaniach prowadzonych w tym kierunku związek 
powodował zwiększenie przeżywalności linii komór-
kowej neuroblastomy B65 pochodzącej z neuronów 
serotoninergicznych i zwiększał poziom ekspresji 
białek dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (47). 
Korzystny wpływ likwirytygeniny w leczeniu zaburzeń 
uczenia się i zapamiętywania może wynikać także 
z pośredniczenia w nasileniu sygnalizacji cholinergicz-
nej i wpływu na aktywację kinazy, czynnik transkryp-
cyjny oraz neurotroficzny pochodzenia mózgowego 
CREB (48). 

Przeprowadzone badania sugerują możliwość za-
stosowania kwasu glicyryzynowego jako środka prze-
ciwalergicznego w zapobieganiu i leczeniu reakcji 
alergicznych, w których pośredniczy IgE (49).

Wyniki badań na liniach komórek nowotworo-
wych wskazują na potencjał przeciwnowotworowy 
lukrecji i jej składników. Glabrydyna indukowała 
apoptozę komórek nowotworów jamy ustnej (raka 
płaskonabłonkowego SCC-9) przez regulację ścież-
ki JNK1/2 (50). Formononetyna wywierała efekt 
przeciwnowotworowy w komórkach szpiczaka mno-
giego, pośrednicząc w hamowaniu ścieżek sygnało-
wych STAT3 i STAT5 regulowanych przez ROS. 
Rezultaty tych badań znalazły odzwierciedlenie 
w mysim modelu przeszczepu szpiczaka mnogiego. 
Zaobserwowano wówczas, że po dootrzewnowym 
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podawaniu związku następowało hamowanie wzro-
stu guza bez znaczących działań niepożądanych (51). 
Wyniki kolejnego badania wskazują, że flawono-
idy wyizolowane z G. glabra ograniczały rozwój 
raka piersi i stan zapalny na skutek zdolności ha-
mowania iNOS (52). Ponadto, izolikwirytygenina 
powodowała apoptozę komórek ludzkiego raka 
prostaty (komórki linii PC-3 i 22RV1) w wyniku 
regulacji Bax/Bcl-2 (53), a likochalkon A indukował 
aktywację kaspazy-3 oraz rozszczepienie polimerazy 
poli(ADP-rybozy) (PARP) w niedrobnokomórko-
wym raku płuc (NSCLC) (54). W kolejnym do-
świadczeniu likwirytygenina, jako agonista receptora 
β-estrogenowego, hamowała rozwój komórek raka 
jajnika w wyniku aktywności przeciwzapalnej i pro-
apoptotycznej (55).

Wyciągi z lukrecji gładkiej są stosowane w leczeniu 
chorób skóry. Miejscowo aplikowane preparaty są za-
lecane w leczeniu egzem, łuszczycy, stanów zapalnych 
skóry ze względu na ich właściwości przeciwbakteryj-
ne, przeciwgrzybicze, oczyszczające, przeciwzapalne, 
przeciwalergiczne, antyoksydacyjne, sebostatycz-
ne i rozjaśniające skórę. Udowodniono pozytyw-
ny wpływ pochodnych kwasu 18β-glicyretynowego 
na proliferację fibroblastów skóry, migrację keraty-
nocytów oraz ekspresję akwaporyny 3 w fibroblastach 

i keratynocytach (56). Kosmetyki zawierające wy-
ciągi z lukrecji gładkiej ze względu na właściwości 
rozjaśniające stosuje się w zmianach barwnikowych 
skóry. Głównymi składnikami wyciągu lukrecjowego, 
które hamują melanogenezę, są glabrydyna, glabren 
i izolikwirytygenina (57-59).

Podsumowanie
Korzeń lukrecji zawiera liczne związki z różnych 

grup chemicznych (dotąd zidentyfikowano około 
400 składników). Najważniejsze to saponiny triterpe-
nowe, głównie glicyryzyna, kwas 18β-glicyryzynowy 
oraz flawonoidy o bardzo zróżnicowanej budowie 
chemicznej, z grupy flawanonów: likwirytyna, li-
kwirytygenina, chalkony: izolikwirytyna, izolikwi-
rytygenina, izoflawony: glabrydyna, formononety-
na. Wyniki badań farmakologicznych dostarczają 
dowodów aktywności przeciwkaszlowej, przeciw-
zapalnej, hepatoprotekcyjnej, przeciwbakteryjnej, 
przeciwgrzybicznej, przeciwwirusowej, przeciwnowo-
tworowej, estrogennej (profilaktyka osteoporozy), 
neuroprotekcyjnej oraz świadczących o wpływie 
na proliferację fibroblastów skóry, migrację kera-
tynocytów, ekspresję akwaporyny 3 w fibroblastach 
i keratynocytach, a także wskazujących na hamowa-
nie melanogenezy.
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