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Lakkrís
rótin er notuð sem bragðefni og lyf

Á sanskrit er jurtin kölluð sæti stöngullinn. Grikk-
ir nefndu hana sætu rótina. Kínverjar, sem hafa þekkt
hana um aldir, kölluðu hana ganco sem þýðir sætt
gras. Þetta bragðsterka og dökka sælgæti var í mikl-
um metum hjá ýmsum menningarþjóðum löngu fyrir
Krists burð. Eitt er víst, lakkrís bæði plantan og sæl-
gætið eru sæt, margfalt sætari en sykur.

Þessi sætleiki er rakinn til glycyrrhizic sýru, sam-
eindar sem hefur tvær sykureiningar og einingu sem
er áþekk steroidum að byggingu, svokallað triterpen-
oid. Hinir margvíslegu eiginleikar sameindarinnar
hafa leitt til þess að hún er notuð í fjölda vöruteg-
unda: lyf, hóstasaft, heilsubótarefni, tóbak, drykki og
sælgæti auðvitað.

Glycyrrhizic sýra er í rót lakkrísjurtarinnar,
Glycyrrhiza glabra, sem vex víða í Miðausturlöndum,
Evrópu og vestlægum Asíulöndum. Jurtin er fjölær af
ertublómaætt; með fjöðruð blöð og blá blóm í axi eða
klasa. Úr trékenndum neðanjarðarrenglum og rót er
unnið lakkrísþykkni.

Margskonar framleiðendur nota lakkrís í vörur
sínar. MAFCO Worldwide, Camden, NJ, sem tel-
ur sig vera stærsta lakkrísframleiðanda í heimi selur
80% af framleiðslunni til tóbaksframleiðenda, en þeir
nota lakkrísinn til að bragðbæta sígarettur, vindla og
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� hef�bundinni k�nverskri l�knisfr��i er lakkr�s jurtalyf. Evr�pumenn nota hann � h�
stasaft en fyrr � �rum ™� fundu menn a� lakkr�s gat dregi� �r einkennum Addisons sj �
kd�ms.

Addisons sj�kd�mur stafar af skorti � kortis�l, en ™a� er steroid-horm�n sem m.a.
tekur ™�tt � stj�rnun � vatnsb�kskap l�kamans og bl��™r©stingi. Grasal�knar vissu a �
 lakkr�s var gagnlegur vi� ™essum sj�kd�mi en ™a� var ekki fyrr en 1960 a� s�rfr��
ingar � h�™r©stingi fundu sk©ringu � j�kv��um �hrifum lakkr�ss. �eir �lyktu�u a�
glycrrhetinics©ra, s� hluti hluti sameind arinnar sem l�kist steroidum, hindra�i virkni
ens�ms sem ger�i kortis�l �virkt � n©rum. Lakkr�s neysla mundi ™annig auka l�ft�
ma og virkni kortis�ls � n©rum. 

S�rfr��ingarnir ranns�ku�u ens�mi� 11 -hydroxysteroid dehydrogenase type 2. Þeir
fundu að staðbundin stjórnun á kortisól verður með stjórnun á keton/alkóhól
ummyndun á C-11 kolefni sameindarinnar, nokkurs konar rofa á ensími sem kveikir
og slekkur á þessari ummyndun á sameindinni.

Lakkr�s stu�lar a� l�kningu magas�ra me� ™v� a� gera ens�mi�15-hydroxy-
prostaglandin dehydrogenase �virkt � magasl�mh��inni, en ™a� lengir og eykur �hrif
prostaglandina sem vernda magasl�mh��ina. �essi �hrif � prostaglandin geta einnig �
tsk©rt hvernig lakkr�s getur dregi� �r h�sta.

Of mikil neysla � lakkr�s getur valdi� h�kkun � bl��™r©singi, bj�g, h�fu�verk og
fleiri vandr��um. H�fsemi er ™v� nau�synleg � ™essu sem ��ru. 

Glycyrrhizic sýra, sem er um 4-20% af rótinni, er ekki eina lífvirka efnið í rótinni. Þar
eru einnig um 300 mismunandi polyfenol, 1-5% af rótinni, sem eru einnig talin hafa
fjölbreytta lífvirkni.

LOUISA DALTON , Chemical Engineering News.
Endursagt: Sigmundur Guðbjarnason.
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