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Lagrits on mitmeaastane taim, mille juurepreparaate on kasutatud ravimina nii Ida kui Lääne
kultuurides juba tuhandeid aastaid. Lagritsa peamiseks aktiivseks komponendiks on
glütsürritsiin, millel on põletiku- ja allergiavastane, immuunsust tõstev ning maksa toetav
toime. Lagritsas sisalduvad isoflavonoidid reguleerivad organismi östrogeenitaset, lagrits
vähendab ka oksüdatiivset stressi ja mõjutab südame tööd, isheemia korral parandab
vereringet ja hingamisfunktsiooni.
Lagritsas sisalduva glütsürritsiini kõrvaltoimeks võib olla vee ja soolade peetus, mis tõstab
vererõhku. Kui kasutatakse ravimina digoksiini, ei tohiks lagritsat tarvitada, sest see võib
põhjustada rütmihäireid. Ka tsüklosporiini ja kortisooli saavad patsiendid peaksid lagritsat
vältima. Glütsürritsiin langetab suguhormoonide taset, samuti ei soovitata rasedatel maiustada
lagritsakommidega, kuna glütsürritsiin aitab stressihormoonidel läbida platsenta,
stressihormoone aga peetakse laste käitumishäirete üheks põhjuseks. Lagritsa tarvitamise
kõrvalnähud – tursed kehal ja eriti näol, üldine nõrkus - võivad avalduda juuretõmmise liigsel
tarvitamisel või lagritsat sisaldavate maiustustega liialdamisel.
Lagrits sisaldab flavonoide, mille tõttu seda kasutatakse suu-, mao- ja kaksteistsõrmiksoole
haavandite raviks. Sel puhul on parim deglütsürritsineeritud lagrits (DGL - lagrits, millest
glütsürritsiin on eemaldatud), seda peetakse väga efektiivseks haavanditevastaseks vahendiks.
Lagritsapreparaat ei blokeeri maohappe eritumist, vaid toetab mao-sooletrakti limaskesta
loomulikke kaitsemehhanisme, tõstes rakkude eluiga ja parandades nende verevarustust.
Lagritsal on ravimitega võrreldav toime ning see aitab ka haavandite taasteket ära hoida.
Tagasilangusi on DGL-ga ravitud gruppides olnud vähem kui ravimeid tarvitavatel
patsientidel. Arvatakse, et lagrits stimuleerib ka seedeelundkonna limaskesta kaitsva ühendi
mutsiini tootmist. Samuti on leitud, et lagritsapreparaadid toimivad helikobakterile. DGL-i
manustatakse 20 minutit enne sööki või söögikordade vahel närimistablettidena. Kapslivorm
ei ole nii efektiivne, kuna oluline on preparaadi segamine süljega - just see aitab vabaneda
ainetel, mis regenereerivad mao-sooletrakti limaskesta.
Sageli tekitavad haavandeid ka ravimid, eeskätt aspiriin, aga ka muud mittesteroidsed
põletikuvastased medikamendid. Niisuguste ravimite tarvitajad võiksid DGL-i lisandina
juurde võtta, et kaitsta mao limaskesta. Suuhaavandite korral soovitatakse lagritsapreparaadiga
4 korda päevas suud loputada.
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