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S T R E S Z C Z E N I E

Płucnica islandzka (tarczownica islandzka, porost islandzki) Cetraria is-
landica (L.) Ach. jest porostem z rodziny tarczownicowatych Parmeliaceae, 
spotykanym na terenie całego kraju, głównie w suchych borach sosno-
wych, murawach i na wrzosowiskach. W lecznictwie stosowana jest plecha 
płucnicy Lichen islandicus. Surowiec ten znany był już ludziom w XVIII w. 
Stosowano go jako środek spożywczy, głównie galaretkę po odgoryczeniu 
przez moczenie w wodzie, jako domieszkę do mąki przy wypieku chleba 
oraz jako lekarstwo na gruźlicę. Do dzisiejszych czasów w Skandynawii 
używa się go jako dodatek do karmy dla zwierząt domowych. Dzięki za-
wartości biologicznie czynnych związków chemicznych, głównie kwasów 
porostowych, takich jak kwasy cetrarowy, protocetrarowy, fumaroproto-
cetrarowy, protolichesterynowy, a w niewielkich ilościach także usninowy, 
oraz polisacharydów i związków śluzowych, wykazuje działanie przeciw-
bakteryjne, przeciwzapalne, osłaniające, wzmacniające, przeciwwymiot-
ne. Ostatnio prowadzone badania na zwierzętach wykazały również, po 
podaniu pozajelitowym, właściwości przeciwnowotworowe. Wyciągi 
z płucnicy stosuje się w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, 
w nieżycie gardła, jako środek przeciwkaszlowy, w stanach zapalnych 
przełyku i żołądka, w niedokwaśności, chorobie wrzodowej, a także – ze-
wnętrznie – w postaci płukanek do polepszenia kondycji zniszczonych 
włosów oraz okładów w celu regulacji nadmiernego wydzielania łoju.

S Ł O WA  K L U C Z O W E

Cetraria islandica, porosty, kwasy porostowe, stan zapalny górnych dróg 
oddechowych, wrzody żołądka

A B S T RACT

Iceland moss Cetraria islandica (L.) Ach. is a lichen that belongs to the 
Parmeliaceae family. It occurs throughout Poland, mainly in dry pine for-
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W S T Ę P

Płucnica islandzka (tarczownica islandzka, po-
rost islandzki) Cetraria islandica (L.) Ach. jest 
porostem, tj. organizmem złożonym z dwóch 
komponentów – grzyba i fi kobionta. Spośród 
grzybów symbiozę tworzą przede wszystkim 
workowce (Ascomycetes), rzadko podstaw-
czaki (Basidiomycetes) i grzyby niedoskonałe 
(Deuteromycetes). Fikobiontami są najczęściej 
zielenice (Chlorophyta), głównie z rodzajów 
trebouksia (Trebouxia) i trentepolia (Trente-
pohlia) oraz sinice (Cyanophyta), głównie z ro-
dzaju trzęsidło (Nostoc). 
Porosty (Lichenes; Lichenomycota) nie są jed-
nostką systematyczną, lecz, w obecnym rozu-
mieniu, tradycyjną nazwą licznej grupy grzy-
bów, określanych jako grzyby lichenizujące, 
tworzących obligatoryjne symbiozy głównie 
z prokariotycznymi sinicami i eukariotycz-
nymi zielenicami. Zgodnie z Międzynarodo-
wym Kodeksem Nomenklatury Botanicznej, 
od 1981 r. poszczególne taksony porostów 
włączone zostały do odpowiednich jednostek 
systematycznych grzybów. W Polsce występu-
je około 1600 gatunków [1]. Liczne gatunki, 
np. granicznik płucnik Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoff m., złotorost ścienny Xanthoria parietina 
(L.) Th. Fr., tarczownica skalna Parmelia saxati-
lis (L.) Ach. i chrobotek koralowy Cladonia coc-
cifera (L.) Willd., od wieków wykorzystywane 
były w medycynie ludowej do leczenia różnych 
schorzeń. Obecnie jedynym gatunkiem, stoso-

ests, grasslands and heaths. A raw material which is used in health care is a thallus of Iceland 
moss, Lichen islandicus. The properties of the species have been well-known since the 18th cen-
tury when it started to be used as a food, mostly jelly after soaking in water, or an admixture to 
fl our for baking bread, as well as a cure for tuberculosis. Nowadays, this lichen is also used as 
an additive to pet food in Scandinavia. Thanks to the presence of biologically active substances 
such as lichen acids (cetraric acid, protocetraric acid, fumarprotocetraric acid, protolichesterinic 
acid, small amounts of usnic acid), polysaccharides and mucous compounds, it has antibacterial, 
anti-infl ammatory, protective, reinforcing and antiemetic properties. Moreover animal research 
which has been conducted recently has confi rmed the anticancer properties of the lichen after 
parenteral administration. Extracts from this lichen are used in treating infl ammation of the up-
per respiratory tract, laryngitis, as an antitussive agent, against infl ammation of the esophagus 
and stomach, hypo-acidity, peptic ulcers, as well as externally in the form of rinses to improve 
the condition of damaged hair and wraps to control the excessive secretion of sebum.

K E Y  W O R D S

Cetraria islandica, lichens, lichen acids, infl ammatory condition of upper respiratory tract, gas-
tric ulcers

wanym na szerszą skalę w wielu krajach, jest 
płucnica islandzka Cetraria islandica. Celem 
pracy jest przedstawienie wykorzystania właś-
ciwości leczniczych płucnicy we współczesnej 
farmacji, na tle biologii, ekologii i chorologii 
omawianego gatunku. 

Rys. 1. Płucnica islandzka Cetraria islandica (L.) Ach. (foto A. Stebel).
Fig. 1. Iceland moss Cetraria islandica (L.) Ach. (photo by A. Stebel).

C H A R A K T E R Y S T Y K A  G AT U N K U

Plecha płucnicy islandzkiej jest listkowato-
krzaczkowata, o barwie oliwkowo- lub brunat-
nozielonej, lub brunatnoczarnej, u dołu czer-
wononabiegła. Osiąga do 5 (czasami więcej) 
centymetrów długości. Poszczególne odcinki 
plechy mają do 1 cm (niekiedy więcej) szero-
kości. Są prawie płaskie lub rynienkowato za-
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winięte, z kolczastymi wyrostkami. Na dolnej, 
jaśniejszej powierzchni występują liczne białe 
pseudocyfelle, tj. drobne pęknięcia lub roz-
luźnienia warstwy korowej plechy, widoczne 
w postaci białawych punkcików, plamek lub 
linii, ułatwiających wymianę gazową. 
Cetraria islandica jest gatunkiem łatwym do 
rozpoznania. W Polsce występuje ogółem 6 ga-
tunków z rodzaju Cetraria [1], przy czym je-
dyny, z którym można pomylić płucnicę is-
landzką, to płucnica kędzierzawa Cetraria 
ericetorum Opiz. Różni się ona od C. islandi-
ca wąskimi, 0,5–4(8) mm szerokości, silnie 
rynienkowato lub rurkowato zwiniętymi od-
cinkami plechy oraz obecnością pseudocyfelli 
tylko na brzegach odcinków pod zawiniętymi 
brzegami [2]. Owocniki, o średnicy 5–10 mm, 
są rzadkie, widnieją na nich brunatne tarczki 
i cienkie brzeżki plechowe, z kolei zarodniki są 
bezbarwne i jednokomórkowe, po 8 w worku 
[3,4,5].
Zależnie od wilgotności powietrza, wygląd ple-
chy może ulegać zmianie, od postaci sztywnej, 
kruchej i jasnoszarobrunatnej w suche dni, do 
miękkiej, elastycznej i szarozielonej w okresie 
podwyższonych opadów. Jej smak jest gorzko-
śluzowaty [5,6].

W Y S T Ę P O WA N I E  N A  Ś W I E C I E  I  W  P O L S C E

Cetraria islandica jest gatunkiem o zasięgu 
kosmopolitycznym i rośnie prawie na ca-
łej kuli ziemskiej, najczęściej w borealnej 
i umiarkowanej części półkuli północnej. Tak 
szeroki zasięg sprawia, że zróżnicowana jest 
na szereg taksonów wewnątrzgatunkowych. 
W jej obrębie wyróżnia się 4 podgatunki [7]: 
Cetraria islandica subsp. islandica (głównie 
na półkuli północnej), C. islandica subsp. 
antarctica Kärnef. (subantarktyczne i górskie 
piętro subalpejskie półkuli południowej), 
C. islandica subsp. crispiformis (Räs.) Kärnef. 
(Europa Północna i Zachodnia, borealno-at-
lantycko-pacyfi czna część Ameryki Północnej 
i wyspy wokółarktyczne) oraz C. islandica 
subsp. orientalis (Asahina) Kärnef. (Daleki 
Wschód, głównie Japonia). W Polsce rośnie 
podgatunek typowy, C. islandica subsp. islan-
dica, zróżnicowany na trzy odmiany: var. is-
landica (na terenie całego kraju), var. platyna 
Ach. (na rozproszonych stanowiskach, głów-
nie w północnej części kraju) oraz var. sore-
diata (Schaer.) Ach. (głównie w południowej 
i wschodniej części kraju). Cetraria islandica 
rośnie na całym terenie Polski, a w górach 
spotkana jest po piętro halne [1,4]. 

E KO L O G I A

Cetraria islandica rośnie przede wszystkim na 
glebach piaszczystych. Jest gatunkiem acydofi l-
nym, tj. preferującym kwaśne podłoże, stąd też 
najczęściej występuje w zespołach i zbiorowi-
skach roślinności wrzosowiskowej (klasa Nar-
do-Callunetea), w murawach napiaskowych 
(klasa Koelerio glaucae-Corynephoretea cane-
scentis), widnych borach sosnowych (zwią-
zek Dicrano-Pinion z klasy Vaccinio-Piceetea), 
a także w młodnikach sosnowych oraz sosno-
wo-brzozowych [8].

S TA N  P R AW N Y  C E T R A R I A  I S L A N D I C A  W  P O L S C E

Płucnica islandzka jest gatunkiem wrażliwym 
na różne formy antropopresji, m.in. eutrofi -
zację siedlisk i intensywną gospodarkę leśną, 
stąd też umieszczona została na „Czerwonej 
liście porostów zagrożonych w Polsce” [9], 
w kategorii V (narażony na wyginięcie). 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska (2004), objęta jest ochroną częściową. 
Oznacza to, że za zgodą odpowiedniego or-
ganu (dawniej Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody, od 2008 r. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska) można pozyskać ściśle 
określoną ilość plech tego gatunku, przy czym 
dozwolony jest wyłącznie ich ręczny zbiór 
[10]. Płucnica islandzka jest gatunkiem, które-
go nie można uprawiać na szerszą skalę, stąd 
też całość surowca pochodzi ze zbioru ze stanu 
naturalnego lub importu. Omawiany gatunek 
wykorzystuje się przede wszystkim do celów 
leczniczych. Ponadto, ze względu na ładny po-
krój plechy, używa się jej czasami jako gatunku 
dekoracyjnego. Cetraria islandica jest jednym 
z najstarszych gatunków objętych ochroną 
w Polsce, gdyż po raz pierwszy pojawiła się na 
liście roślin chronionych (w tym czasie grzyby 
i porosty zaliczane były jeszcze do królestwa 
roślin), już w 1957 r. [11].

W Y KO R Z Y S TA N I E  W  L E C Z N I C T W I E

Surowcem są całe lub pocięte plechy Cetraria 
islandica. Charakterystykę surowca, którego 
nazwa brzmi Lichen islandicus, podają Farma-
kopea Polska VIII [12] i Leki Współczesnej Te-
rapii [13].
Szeroki zasięg płucnicy islandzkiej ma swoje 
odzwierciedlenie w wykorzystaniu jej w lecz-
nictwie. Jak podaje Penso (1983), Cetraria is-
landica jest lub była wymieniona w farmako-
peach takich krajów, jak: Argentyna, Austria, 
Belgia, Chile, była Czechosłowacja, Dania, 
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Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holan-
dia, Honduras, Niemcy, Norwegia, Japonia, 
była Jugosławia, Meksyk, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, 
Szwecja, Turcja, Wenezuela, Włochy i były 
Związek Radziecki [14]. 

S K Ł A D  C H E M I C Z N Y

Porosty, ze względu na swoje różnorodne wa-
lory, były surowcem cenionym od najdaw-
niejszych czasów. Stosowano je jako pokarmy, 
leki oraz barwniki do tkanin, nici i papieru. 
Ich właściwości wiążą się z obecnością spe-
cyfi cznych związków chemicznych, charakte-
ryzujących się biogenetyczną różnorodnością 
i niejednolitą strukturą [15].
Głównymi składnikami Cetraria islandica są 
polisacharydy, stanowiące ponad 50% wszyst-
kich substancji chemicznych. Zalicza się do 
nich rozpuszczalną w gorącej wodzie, zbliżoną 
składem do celulozy licheninę oraz rozpusz-
czalną w zimnej wodzie izolicheninę, a ponad-
to celulozę, hemicelulozę i śluzy [16,17,18].
Kolejnymi ważnymi składnikami surowca są 
kwasy porostowe (do 4%), tj. fumarowy, fuma-
roprotocetrarowy, protocetrarowy i cetrarowy, 
jak również protolichesterynowy, alloprotoli-
chesterynowy, lichesterynowy i fi zydowy oraz 
śladowe ilości kwasu usninowego. Wszystkie 
wykazują działanie przeciwbakteryjne. Ponad-
to wyróżnić tu można karotenoidy oraz sole 
mineralne, zawierające m.in. jod, bor, miedź 
i krzem, a także witaminy B1 i B12 [7,18,19].

D Z I A Ł A N I E

Bogata zawartość związków biologicznie 
czynnych w plesze płucnicy determinuje jej 
wielokierunkowe działanie. Najwcześniejsze 
zainteresowanie wzbudziła aktywność prze-
ciwdrobnoustrojowa. Wykazano właściwości 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, prze-
ciwwirusowe, ponadto osłaniające (powle-
kające – protectivum), przeciwkaszlowe, wy-
krztuśne, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, 
przeciwpotne, przeciwnowotworowe, a także 
antyoksydacyjne, promieniochronne, alergizu-
jące i fotouczulające [20,21,22,23].

Z A S T O S O WA N I A  W S P Ó Ł C Z E S N E

Działanie przeciwdrobnoustrojowe możliwe 
jest dzięki obecności kwasów porostowych. 
Liczne prowadzone ostatnio badania wyka-
zały silną aktywność zarówno ekstraktów 
z porostu islandzkiego (zwłaszcza metanolo-

wych), jak i poszczególnych, wyodrębnionych 
metabolitów wtórnych (głównie kwasu proto-
lichesterynowego) przeciwko wielu szczepom 
bakterii, m.in. Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa i Li-
steria monocytogenes [22].
Ponadto kwas protolichesterynowy zyskał już 
status związku o bardzo dobrze udokumento-
wanych właściwościach hamujących wzrost 
kolonii Helicobacter pylori in vitro, co uzasad-
nia stosowanie wyciągów z Cetrarii w stanach 
zapalnych żołądka i dwunastnicy oraz pomoc-
niczo w leczeniu wrzodów [17,25,26,27,28].
Dodatkowo zawartość kwasu protocetraro-
wego wpływa na działanie przeciwwymiotne, 
a gorzki smak plechy pobudza wydzielanie 
śliny i soku żołądkowego, co usprawnia pro-
cesy trawienia i przyswajania pokarmów, jak 
również przyczynia się do poprawy apetytu 
u pacjentów [29].
Tradycyjnie płucnica islandzka, jak i wiele 
innych gatunków porostów, uznawana była 
za skuteczny lek w gruźlicy płuc. Dziś, m.in. 
po przeprowadzeniu badań mających na celu 
sprawdzenie aktywności związków zawartych 
w tych organizmach przeciwko Mycobacte-
rium avium (niepatogenny, szybko rosnący 
szczep o podobnym do Mycobacterium tuber-
culosis profi lu lekowrażliwości), uważa się, 
że faktycznie niektóre z nich są stosunkowo 
skuteczne w zwalczaniu gruźlicy. Związek 
o najsilniejszym udowodnionym działaniu 
przeciw bakteriom Gram-dodatnim, w tym 
prątkom gruźlicy – kwas usninowy – wykazu-
je MIC na poziomie 32 μg/ml i polecany jest 
zwłaszcza do stosowania profi laktycznego ze-
wnętrznego oraz odkażania powierzchni, jed-
nak akurat tego związku w płucnicy jest nie-
wiele. Natomiast hamujące działanie zarówno 
kwasu protolichesterynowego, jak i wod-
nego ekstraktu z Cetrarii, na wzrost kolonii 
M. avium in vitro, jest zbyt słabe, by móc rozpa-
trywać je w kategorii leku przeciwgruźliczego 
(MIC � 125 μg/ml) [28,30].
Osłaniające właściwości na błony śluzowe 
górnych dróg oddechowych wynikają z obec-
ności polisacharydów, głównie licheniny, izo-
licheniny oraz śluzu. Dzięki nim możliwe jest 
zmniejszenie stanu zapalnego oraz ochrona 
przed podrażnieniami, upłynnienie zalegającej 
wydzieliny i wyzwolenie odruchu wykrztuśne-
go. Podobny wpływ powlekający związki te 
wykazują na przewód pokarmowy [25].
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W S K A Z A N I A  D O  S T O S O WA N I A  I  P R E PA R AT Y

Ze względu na zawartość licznych substancji 
biologicznie czynnych Cetraria islandica może 
być wykorzystywana do leczenia wielu scho-
rzeń i dolegliwości oraz w celu wzmocnienia 
i poprawy ogólnego stanu zdrowia [17].
Powszechnie stosowana jest w preparatach za-
lecanych w stanach zapalnych górnych dróg 
oddechowych czy jako składnik mieszanek 
przeciwkaszlowych, często wówczas w połą-
czeniu z liśćmi babki lancetowatej, korzeniem 
prawoślazu i morszczynem. Jest składnikiem 
preparatu złożonego o nazwie Pectosol (kon-
centrat do sporządzania roztworu doustnego), 
wykazującego działanie osłaniające błony 
śluzowe dróg oddechowych, mającego zasto-
sowanie wspomagające w nieżytach górnych 
dróg oddechowych. Wchodzi w skład pa-
stylek do ssania Isla-Cassis, Isla-Mint, Isla-
-Moos, Isla-Ginger, Chrypex, Activ-Angidin 
Natur-Sept Gardło oraz Junior-Angin. Zawarte 
w nich polisacharydy tworzą warstwę ochronną 
na błonie śluzowej i zmniejszają częstotliwość 
występowania odruchu kaszlowego, a substan-
cje śluzowe zapobiegają rozwojowi procesu 
zapalnego. Stąd też stosowane są wspomaga-
jąco w podrażnieniach i stanach zapalnych 
w obrębie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, 
krtani i oskrzeli, w chrypce, suchym kaszlu 
czy też suchości gardła spowodowanej długim 
przebywaniem w pomieszczeniach klimaty-
zowanych [13,17,21,39,40,41]. Polecane są 
także pacjentom po zabiegach chirurgicznych 
w obrębie jamy nosowej oraz po intubacji, 
w celu ochrony i zredukowania częstych sta-
nów zapalnych [42].
W aptekach poza preparatami gotowymi po-
wszechnie dostępna jest również suszona ple-
cha Cetrarii w opakowaniach po 25 i 50 gram, 
pod nazwą „Porost islandzki” (do wyboru 
mamy surowiec aż trzech różnych polskich 
producentów) [13]. 
Plecha porostu islandzkiego pomocna jest 
w zaburzeniach czynności wydzielniczej żo-
łądka, pobudzeniu łaknienia oraz ułatwianiu 
przyswajania pokarmów. Ze względu na udo-
wodnione działanie bakteriostatyczne kwasu 
protolichesterynowego na bakterię Helicobac-
ter pylori, odwary często używane są również 
w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastni-
cy, a także w niedokwaśności, wymiotach lub 
jako lek moczopędny [26].
Ekstrakty porostowe hamują wzrost wielu bak-
terii Gram-dodatnich, nie wpływają natomiast 
na zakażenia wywołane bakteriami Gram-

-ujemnymi. Pomocniczo wykorzystywane są 
w trakcie stosowania leków przeciwgruźli-
czych, wykazując z nimi synergistyczne dzia-
łanie, a ponadto jako środek chroniący błonę 
śluzową żołądka przed uszkodzeniem salicyla-
nami [39].
Ważnym aspektem stosowania preparatów za-
wierających wyciągi z płucnicy jest brak z ich 
strony jakichkolwiek działań niepożądanych, 
toksycznych oraz interakcji. Gwarantują one 
zatem wysokie bezpieczeństwo stosowania 
[17,42].

P O S TAC I E  L E K U

Plecha Lichen islandicus najczęściej stosowana 
jest w postaci odwarów decoctum, naparów 
infusum, maceracji maceratio, sporządzanych 
z dwóch łyżek porostu islandzkiego zalanych 
trzema szklankami ciepłej wody i powoli goto-
wanych bez przykrycia, a następnie lekko prze-
studzonych i przecedzonych. Napój taki pije się 
2–3 razy dziennie przed posiłkiem w celu po-
budzenia trawienia, jako środek przeciwpotny 
i przeciwwymiotny. Można go też stosować 
2–4 razy dziennie po pół szklanki między po-
siłkami jako środek pomocniczy w leczeniu 
chemioterapeutykami [25]. 
Odwar przygotowywany z równych ilości 
płucnicy islandzkiej, nasion lnu i korzenia 
prawoślazu, zalany wodą i następnie gotowa-
ny przez 5 minut, można stosować 5–6 razy 
dziennie w stanach zapalnych przełyku, żo-
łądka i dwunastnicy, tudzież w chorobie wrzo-
dowej. Z kolei mieszkankę z porostu, pącz-
ków sosny i korzenia lukrecji, zalaną gorącą 
wodą, zagotowaną i przecedzoną, można pić 
2–3 razy dziennie po 1 szklance po jedzeniu 
w uciążliwym kaszlu, jako środek wspoma-
gający osłaniający, dodatkowo poprawiają-
cy apetyt [30]. W zwalczaniu chrypki może 
również pomóc mieszanka z płucnicy, kwiatu 
rumianku, liści szałwii, bylicy, liści poziomki, 
marzanki wonnej zalana wrzącą wodą i prze-
cedzona lub inna, w skład której wchodzi liść 
ślazu dzikiego, malwa czarna, rumianek, kwiat 
bzu czarnego, kwiat dziewanny, płucnica oraz 
skórka z pomarańczy. Herbatki takie zaleca się 
stosować do 2 razy dziennie [43,44]. 
Roztwory z porostu islandzkiego można rów-
nież stosować zewnętrznie do przemywania, 
okładów, maseczek w stanach zapalnych skó-
ry, przy trądziku, ranach, owrzodzeniach, przy 
nadmiernej łamliwości i wypadaniu włosów, 
łzawieniu lub opuchliźnie oczu. Dobrą posta-
cią jest olej porostowy, przyrządzany z plechy 
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porostu zalanej olejem słonecznikowym lub 
sojowym o temp. 60°C. Tak wytrawiony przez 
około 7 dni surowiec, przefi ltrowany, można 
używać do wcierania, maseczek lub kąpieli 
olejowych na skórę i włosy oraz do okładów 
[25,45].

P E R S P E K T Y W Y  W Y KO R Z Y S TA N I A

Niedawno stwierdzono, że pewne substancje 
obecne w płucnicy islandzkiej działają prze-
ciwwirusowo. Badacze poszukujący leku na 
AIDS odkryli, że kwas fumaroprotocetrarowy 
wykazuje słabe działanie hamujące integra-
zę HIV in vitro, natomiast bliżej dotychczas 
niezidentyfi kowany alifatyczny, �-metyleno-�-
-lakton, ma znaczący potencjał jako inhibitor 
aktywności typu polimerazy DNA przez od-
wrotną transkryptazę wirusa HIV-1 [17,21].
Poza aktywnością przeciwdrobnoustrojową 
kwasy porostowe wykazują wiele innych dzia-
łań, m.in. kwas protolichesterynowy działa 
silnie przeciwzapalnie, hamując 5-lipooksy-
genazę (5-LOX), oraz antyproliferacyjnie na 
płytki krwi, jako inhibitor 12(S)-LOX typu 
płytkowego [16,20,30,31]. Z kolei kwas proto-
cetrarowy w testach in vitro ujawnił swoje sil-
ne immunomodulujące własności, pobudzając 
fagocytozę [33].
Szczegółowe badania nad �-glukanami, głów-
nymi składnikami wyciągów z płucnicy is-
landzkiej, dowiodły, że bardzo silnie za ich 
działanie immunostymulujące i immunomo-
dulujące odpowiada również komponent poli-
sacharydowy, m.in. przez indukowanie fagocy-
tozy oraz powodowanie zmian w produkcji cy-
tokin (głównie IL-10 i IL-12p40) przez ludzkie 
komórki dendrytyczne. Ten typ działania udo-
kumentowano dla licheniny, która prawdo-
podobnie łączy się ze znanym lub nieznanym 
nauce receptorem pektynowym typu C (praw-
dopodobnie receptor DC-SIGN). Z takim me-
chanizmem działania naukowcy wiążą spore 
nadzieje, gdyż inkapsulowane wirusy używają 
właśnie receptora DC-SIGN, aby przedostać 
się do wnętrza komórek dendrytycznych – za-
tem zmniejszenie aktywności i biodostępności 
tych „wrót” umożliwiających rozwój zakaże-
nia może stanowić przyszły kierunek rozwoju 
terapii przeciwwirusowych [17,34].
Działanie przeciwnowotworowe zostało zba-
dane na zwierzętach, u których zaobserwowa-
no zahamowanie rozwoju tkanki nowotworo-
wej po pozajelitowym podaniu wodnego wy-
ciągu z surowca Lichen islandicus, zawierające-
go licheninę i izolicheninę [19,29]. Bardzo silne 

zahamowanie wzrostu zaobserwowano także 
dodając do hodowli komórek nowotworowych 
półsyntetyczną pochodną licheniny, �-propok-
sy-sulfolicheninę (PSL), o bardziej rozgałęzio-
nej budowie chemicznej, dzięki której prawdo-
podobnie dłużej pozostaje ona w komórkach 
docelowych, a ponadto wykazuje zdolność 
do pobudzania układu odpornościowego go-
spodarza, bez jednoczesnego bezpośrednie-
go działania cytotoksycznego. Zastosowane 
w testach stężenia: 5 mg/kg i 25 mg/kg okazały 
się wystarczające do znaczącego zmniejszenia 
– po 10 dniach stosowania – rozwoju hodowli 
syngenicznego indukowanego metylcholan-
trenem włókniakomięsaka u myszy (syngenic 
DBA/2-MCSC1 fi brosarcoma), średnio o 88%, 
oraz allogenicznego mięsaka typu zwartego 
również u myszy (allogenic sarkoma 180 solid-
type tumor in CD1 mice), odpowiednio 82% 
i 100% inhibicji wzrostu [35]. 
Związkami hamującymi proliferację, np. sty-
mulowanych miogenem hodowli limfocytów 
in vitro oraz wielu różnych typów komórek 
nowotworowych, m.in. niektórych linii raka 
sutka (np. T-47D), nowotworów endometrium 
HEC-50, trzustki Panc-1, prostaty PC-3 czy też 
komórek białaczkowych K562, okazało się 
również wiele metabolitów wtórnych. Należą 
do nich przede wszystkim kwasy usninowy 
i protolichesterynowy [17,30,32,36].
Z budowy chemicznej kwasów porostowych, 
będących złożonymi fenolokwasami – depsy-
dami i depsydonami – wynika jeszcze jedno 
bardzo ważne, a stosunkowo niedawno odkry-
te działanie wyciągów z płucnicy islandzkiej, 
a mianowicie silne działanie antyoksydacyjne 
zarówno w roztworach wodnych, metanolo-
wych, jak i acetonowych. Po dodaniu bada-
nego wodnego ekstraktu z Cetraria islandica 
do emulsji kwasu linolenowego okazało się, 
że miał on – zarówno w dawce 50 μg, jak 
i 500 μg – wyższą aktywność antyoksydacyjną 
niż 500 μg �-tokoferolu. W zmiataniu wolnych 
rodników ponadtlenkowych przewyższył siłą 
działania również kwercetynę i BHT (butylo-
hydroksytoluen), natomiast dorównał takim 
powszechnie stosowanym przeciwutlenia-
czom, jak kwas askorbinowy i BHA (butylo-
hydroksyanizol).
Płucnica islandzka jest zatem obiecującym 
potencjalnym źródłem silnych naturalnych 
antyoksydantów, możliwym do wykorzysta-
nia m.in. w celach ochronnych (konserwacja 
żywności, leków, kosmetyków) i leczniczych 
(zmniejszanie skutków niebezpiecznego dla 
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zdrowia stresu oksydacyjnego, hamowanie 
mutagenezy, a nawet kancerogenezy). Dzia-
łanie interferujące na procesy oksydacyjne 
w komórkach oraz związane z nim ochronne 
i antygenotoksyczne wykazano np. dodając 
metanolowy ekstrakt płucnicy do hodowli in 
vitro ludzkich limfocytów po wcześniejszej ich 
intoksykacji afl atoksyną B1 [21,37,38].
Aromatyczne związki porostowe bywają 
jednak dość często przyczyną alergii kon-
taktowych, które w skrajnych przypadkach, 
u osób bardzo wrażliwych na promieniowa-
nie UV (fototyp I w skali Fitzpatricka), mogą 
wywołać reakcję wręcz fototoksyczną – obja-
wy takie wywołuje zwłaszcza niewystępująca 
w Cetrarii atranoryna. W płucnicy islandzkiej 
jedynie dwa związki mogą w sporadycznych 
przypadkach być przyczyną contact dermatitis, 
są to kwasy protolichesterynowy i fumaropro-
tocetrarowy [23].
Ostatnią obecnie poznaną i badaną właściwoś-
cią surowca Lichen islandicus jest jego niezwykle 
wysoka wartość protekcji anty-UV-B. Porosty 
z regionów silnie nasłonecznionych (dotyczy 
to zwłaszcza klimatu arktycznego) wytwarzają 
w dużych ilościach silnie absorbujące UV-B 
i PAR (photosynthetical active radiation) pig-
menty, tzw. melaniny grzybowe, gromadzące 

się niczym ochronny ekran w warstwie korowej 
plechy porostu i osłaniające fotobionty. Związki 
te nie zostały natomiast wykryte w osobnikach 
zasiedlających tereny słabo nasłonecznione 
i lasy. Prawdopodobnie spełniają one także inne 
funkcje – być może chronią arktyczne porosty 
islandzkie przed zwierzętami roślinożernymi, 
chelatują jony metali lub pełnią dodatkową 
rolę antybiotyczną [22].

P O D S U M O WA N I E

Płucnica islandzka Cetraria islandica jest naj-
szerzej wykorzystywanym do celów leczni-
czych gatunkiem porostów, od stuleci stoso-
wanym w medycynie ludowej wielu krajów. 
Jej znaczenie w lecznictwie jest ciągle duże. 
Surowiec ten wchodzi w skład licznych prepa-
ratów zalecanych przede wszystkim w stanach 
zapalnych górnych dróg oddechowych, zabu-
rzeniach czynności wydzielniczej żołądka, po-
budzeniu łaknienia oraz chorobie wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy. 
Prowadzone badania wskazują, że omawia-
ny porost posiada jeszcze inne, cenne warto-
ści lecznicze. Na szczególną uwagę zasługują 
zwłaszcza działania przeciwwirusowe, prze-
ciwnowotworowe, antyoksydacyjne i promie-
niochronne. 
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