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Medovka lekárska (Melissa officinalis L.) je obľúbená a široko používaná liečivá a 

aromatická rastlina. Pre farmaceutické účely sa zbiera vňať alebo listy, ktoré poskytujú 

kvalitnejšiu surovinu (Melissae folium)2. Za svoju príjemnú vôňu vďačí rastlina obsahu silice 

(éterického oleja), ktorá je aj nositeľom mnohých z jej farmakologických aktivít (napr. 

sedatívnej a antivirálnej). Na liečivom účinku sa významne spolupodieľajú aj rastlinné fenoly, 

najmä kyselina rozmarínová (I), ktorej obsah je liekopisným kritériom kvality listovej drogy3. 

Kyselina rozmarínová sa používa ako rastlinný antioxidant4. Vo farmaceutickej praxi sa 

uplatňuje aj jej antivirálny účinok (na herpes simplex)5, preukázané je však aj ovplyvnenie 

imunitných dejov ľudského organizmu ovplyvnením zložiek komplementového systému6. 

Melissa officinalis L. cv. Citra sa pestovala v Záhrade liečivých rastlín Farmaceutickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vzorky sa získali v roku 2001 zberom vňate 

dvojročných rastlín vo vývojovej fáze nástupu kvitnutia (1. zber) a následne zberom 

novovyrastených výhonkov (2. zber). Rastlinný materiál sa sušil a uskladnil pri izbovej 

teplote. Pred analýzou sa vňať rozdelila na jednotlivé rastlinné orgány a ich časti (stonka, 

listy, kalichy a koruny kvetov). 

V predchádzajúcom období sme vypracovali jednoduchú metódu HPLC stanovenia 

kyseliny rozmarínovej a stanovili jej obsah v listoch medovky v priebehu vegetačného roka. 

Cieľom prezentovanej práce bolo rozšíriť poznatky o obsahu kyseliny rozmarínovej v ďalších 

nadzemných orgánoch medovky, ktoré sú súčasťou vňaťovej drogy (Melissae herba). 
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HPLC delenie sa robilo gradientovou metódou, mobilnú fázu tvorila zmes metanolu a 

vodného roztoku kyseliny fosforečnej (pH 2). Delenie prebiehalo na kolóne RP C-18, 

detekcia v UF oblasti (320 nm). 

Výsledky ukazujú, že orgánom najbohatším na kyselinu rozmarínovú sú listy, ale pomerne 

významným dielom sa na jej obsahu vo vňati zúčastňujú aj kvety. Najnižší obsah kyseliny 

rozmarínovej je v stonkách. 
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