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Kwas glicyryzynowy 

 Kwas glicyryzynowy (GA) 

 Korzeń lukrecji (rośliny z 
rodzaju Glycyrrhiza) 
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Kwas glicyryzynowy 

 W naturze GA występuje w formie mieszaniny 
soli magnezowych, wapniowych i potasowych 
(glicyryzyna) 

 Działanie kwasu glicyryzynowego 

przeciwwrzodowe (układ pokarmowy) 

przeciwzapalne i przeciwalergiczne 

przeciwartretyczne i cytostatyczne 

 immunostymulujące i przeciwwirusowe 

wykrztuśne 
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Kwas glicyryzynowy 

 charakter amfifilowy 

 żele oraz micele 

 rozpuszczalne  
w wodzie kompleksy  
z hydrofobowymi lekami  
zwiększające ich biodostepność  
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Aglikon 

kwas 18-ß-glicyretynowy 

część hydrofobowa 

dimer 

kwasu ß-D-glukuronowego 

część hydrofilowa 



Kwas glicyryzynowy 

Kryształy kwasu glicyryzynowego oraz jego soli 
(NH4

+, K+, Cs+) są praktycznie izomorficzne 
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Obliczenia DFT 

 CAM-B3LYP/6-31+G(d,p) 
 

kwas glicyryzynowy GA 

sól monoamonowa AGA 

sól diamonowa A2GA 

sól potasowa KGA 

sól dipotasowa K2GA 
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Obliczenia DFT 

 kwas glicyryzynowy 

SCRF=(Solvent=Water) in vacuo 
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Obliczenia DFT 

 kwas glicyryzynowy 

optymalizacja 
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Obliczenia DFT 

 sól monoamonowa AGA 

optymalizacja 
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Obliczenia DFT 

 sól diamonowa A2GA 

optymalizacja 
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Obliczenia DFT 

 sól monopotasowa KGA 

optymalizacja 
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Obliczenia DFT 

 sól dipotasowa K2GA 

optymalizacja 
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X-ray Obliczone 

1 2 1 2 

GA|GAvac 78.3 20.5 −3.6 31.3 

GA|GAscrf 78.3 20.5 66.6 31.4 

AGA|AGAvac 76.4 15.3 113.9 19.8 

A2GA|A2GAvac 76.5 13.7 80.6 38.6 

KGA| KGAvac 72.3 15.4 74.7 19.9 

K2GA|K2GAvac 74.4 10.3 80.0 37.4 

1: cukier B – cukier A 

2: cukier A – aglikon 
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Obliczenia DFT 



Metody NMR 
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 Analiza konformacji wiązań glikozydowych  
w roztworze  

 Pierścienie piranozowe są silnie skręcone 
względem siebie, podobnie jak w ciele stałym 



Podsumowanie 
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 Optymalizacje geometrii cząsteczek kwasu GA  
i jego soli pokazują, że głównym czynnikiem 
odpowiedzialnym za wzajemne skręcenie pierścieni 
cukrowych jest tendencja grup COOH/COO¯ do 
łączenia się za pomocą łańcucha złożonego z 
cząsteczek wody lub cząsteczek wody i kationów 
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