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SUMMARY

Melittis melissophyllum L. from the family Lamiaceae is a wild perennial living in Europe. As a medicinal plant, it occurs only in 
folk medicine, with indications for digestive problems, insomnia and as an anti-inflammatory and antispasmodic agent. Modern phy-
tochemical studies of extracts obtained from the aerial parts of Melittis melissophyllum have shown the presence of many biologically 
active substances that have long been known for their pharmacological medicinal properties. Their strong impact on the human body 
may justify the use of Melittis melissophyllum in unconventional therapies, and at the same time signals the possibility of extending 
the indications for medical applications. The use of Melittis melissophyllum extracts in the recipes of medicinal ointments accelerating 
the healing of wounds, pressure sores, burns and other skin damage, and showing antimicrobial effects comparable to traditionally 
used antiseptics, raises great hopes. Such studies are currently being conducted at the University of Medical Sciences in Bialystok.
The presented article is a review of current literature on the potential use of Melittis melissophyllum L. for medicinal purposes. It is 
a pilot material for our further publications appearing as work progresses on discovering new therapeutic properties of this plant.
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STRESZCZENIE
Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum L.) z rodziny Lamiaceae jest byliną dziko żyjącą na terenie Europy. Jako roślina 
lecznicza występuje jedynie w medycynie ludowej, ze wskazaniami przy problemach trawiennych, bezsenności oraz jako środek 
przeciwzapalny i przeciwskurczowy. Współczesne badania fitochemiczne ekstraktów uzyskanych z części nadziemnych miodownika 
melisowatego wykazały obecność wielu substancji biologicznie aktywnych, od dawna znanych z właściwości leczniczych. Ich silne 
oddziaływanie na ludzki organizm może stanowić uzasadnienie stosowania miodownika w terapiach niekonwencjonalnych, a jed-
nocześnie sygnalizuje możliwość rozszerzenia wskazań o zastosowania medyczne. Duże nadzieje budzi wykorzystanie ekstraktów 
z miodownika melisowatego w recepturach maści leczniczych przyspieszających gojenie się ran, odleżyn, oparzeń i innych uszkodzeń 
skóry oraz wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe, porównywalne z tradycyjnie stosowanymi środkami antyseptycznymi. 
Próby takich zastosowań są obecnie prowadzone w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku.
Prezentowany artykuł jest przeglądem aktualnego piśmiennictwa na temat potencjalnych możliwości wykorzystania Melittis melis-
sophyllum L. do celów leczniczych. Stanowi materiał wyjściowy dla naszych dalszych publikacji pojawiających się w miarę postępu 
prac nad odkrywaniem nowych właściwości terapeutycznych tej rośliny.

Słowa kluczowe: Melittis melissophyllum L., charakterystyka botaniczna, skład chemiczny, aktywność biologiczna, zastosowanie 
lecznicze

Wstęp
Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae) jest by-

liną dziko rosnącą na obszarach leśnych środko-
wej, południowo-zachodniej, południowo-wschod-
niej oraz wschodniej Europy. W Polsce występuje 
na niżu (z wyjątkiem Pomorza Zachodniego i znacz-
nej części Wielkopolski). Można go spotkać także 
w pasie wyżyn, natomiast rzadko w niższych partiach 

górskich. Część stanowisk miodownika znajduje się 
na terenach parków narodowych: białowieskiego, 
pienińskiego i ojcowskiego (1, 2). W Polsce Melittis 
melissophyllum jest gatunkiem występującym rzadko. 
W latach 2001-2004 podlegał ochronie częściowej, 
następnie w latach 2004-2014 ochronie ścisłej, a od 
roku 2014 ponownie został objęty ochroną częścio-
wą (3-5). 
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Miodownik melisowaty jest wykorzystywany w tera-
piach naturalnych od wielu pokoleń. Jego właściwości 
terapeutyczne po raz pierwszy opisał w 1542 roku nie-
miecki lekarz i botanik Leonhart Fuchs (6). Surowcem 
leczniczym jest ziele zbierane w okresie kwitnienia. 
Uprawiany jest też w ogrodach jako roślina ozdobna, 
a także ze względu na atrakcyjny cytrynowy zapach. 

Obecnie miodownik melisowaty jest używany tyl-
ko w medycynie ludowej, zwłaszcza we Włoszech 
i w Serbii. Znalazł się na liście roślin powszechnie 
stosowanych w lecznictwie ludowym mieszkańców 
środkowych Włoch, gdzie nazywany jest erba lupa, 
erba limona lub cedrina. Wykaz jego zastosowań 
został sporządzony przez Guarrera (7), w oparciu 
o szeroko zakrojone badania etnofarmakologiczne 
prowadzone w trzech lokalizacjach testowanego ob-
szaru. Informacje o wykorzystaniu leczniczym roślin 
zbierano wśród ludzi starszych, głównie rolników 
i pasterzy owiec; w sumie wysłuchano ponad 300 osób. 
Respondenci byli pytani o lecznicze wykorzystanie 
i sposoby aplikacji ziół rosnących na ich terenie (pod-
czas wywiadów posługiwano się nazwami roślin w ję-
zyku ojczystym). Wskazano na 71 gatunków roślin 
wykorzystywanych w terapiach u ludzi, 29 gatunków 
w leczeniu weterynaryjnym, a 10 gatunków stosowano 
do leczenia zarówno ludzi, jak i zwierząt. 

Melittis melissophyllum był wymieniany jako środek 
skuteczny w leczeniu bezsenności, także jako śro-
dek przeciwskurczowy i działający przeciwzapalnie, 
szczególnie w stanach zapalnych oczu. Jako formę 
leczniczą wymieniono napary z kwiatów w postaci 
napoju do picia lub kompresów (7). Gorące odwary 
z miodownika, jako środek na problemy trawienne 
oraz do leczenia kaszlu i bólu gardła, przygotowują 
pasterze z Abruzji podczas sezonowej wędrówki przy 
wypasie zwierząt (8). W Serbii miodownik jest sto-
sowany jako lek uspokajający w stanach pobudzenia 
nerwowego i w histerii. Ze świeżych lub suszonych 
liści sporządza się aromatyczne napary, które stosuje 
się po posiłku, również w celu poprawienia trawienia 
i jako środek rozkurczowy (9). W Polsce wykorzystuje 
się głównie walory zapachowe miodownika meli-
sowatego do aromatyzowania alkoholi i wyrobów 
tytoniowych (10). 

Opis gatunku
Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum L. jest 

byliną. Rośnie w suchych, świetlistych lasach z przewagą 
dębu i grabu oraz w zaroślach. Preferuje umiarkowanie 
ciepłe warunki klimatyczne lub najcieplejsze regiony 
i mikrosiedliska. Populacje tego gatunku są małe, liczą-
ce do kilkudziesięciu osobników; rośnie też pojedynczo. 
Jest hemikryptofitem. Melittis melissophyllum L. ma 

wzniesioną, nierozgałęzioną łodygę, osiągającą wyso-
kość 30-50 cm, gęsto pokrytą białymi włoskami. Liście 
są duże, ogonkowe, owłosione, na brzegach karbowane. 
Mają kształt sercowaty lub eliptyczno-lancetowaty z wy-
raźnym unerwieniem. Kwiaty są duże, wargowe, w ko-
lorze białym lub różowym. Wydzielają silny cytrynowy 
zapach, dzięki czemu są bardzo atrakcyjne dla owadów. 
Rozwijają się na owłosionych szypułkach, w liczbie 2-6 
sztuk w nibyokółkach, umiejscowione w kątach górnych 
i środkowych liści. Miodownik melisowaty kwitnie 
w okresie od maja do czerwca. Owocem są rozłupki 
pokryte białymi włoskami (1, 2, 10).

Niewiele jest informacji na temat biologii miodow-
nika melisowatego, zwłaszcza odnośnie mechanizmów 
jego rozmnażania. Próby przeprowadzone metodą 
tradycyjną, czyli przez wysiew nasion, wykazały, że 
nasiona wymagają stratyfikacji, przy czym tempo 
kiełkowania jest niskie, a wschody siewek nierówno-
mierne. Zadowalającą metodą szybkiego rozmnażania 
miodownika, opracowaną w Polsce, okazały się ho-
dowle in vitro na drodze stymulacji tworzenia pędów 
bocznych. Materiał do zapoczątkowania hodowli sta-
nowią wierzchołki pędów pobierane w maju z roślin 
3-letnich (11).

Miodownik melisowaty występuje w trzech podga-
tunkach, różniących się pod względem cech morfolo-
gicznych i obszaru występowania:

 – Melittis melissophyllum subsp. albida (Guss) 
P.W.Ball, 

 – Melittis melissophyllum subsp. carpatica (Klokov) 
P.W.Ball (= M. grandiflora Sm.em.Soó),

 – Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum. 
Subsp. melissophyllum jest obecny na całym obsza-

rze zasięgu gatunku; subsp. albida występuje w krajach 
śródziemnomorskich od Sardynii po Turcję, a subsp. 
carpatica w Europie Środkowej, od Austrii po kraje 
bałtyckie, głównie w Słowacji i Czechach. W Polsce 
przebiega północna granica zasięgu występowania 
miodownika w Europie (12, 13). 

Skład chemiczny i działanie lecznicze
Skuteczność terapeutyczna roślin leczniczych jest 

wynikiem obecności aktywnych farmakologiczne me-
tabolitów wtórnych wytwarzanych przez roślinę oraz 
ich działania synergistycznego. O ostatecznych wła-
ściwościach rośliny decydują związki reprezentowane 
w największych ilościach. Obecny rozwój metod ba-
dawczych w zakresie fitochemii i farmakologii umoż-
liwił przeprowadzenie szczegółowych analiz wielu 
surowców zielarskich, również takich, które wcześniej 
używane były wyłącznie w medycynie ludowej, prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie. Potwierdzono 
nie tylko skuteczność leczniczą wielu roślin, ale także 



106

Elżbieta Kowalska-Wochna, Mikołaj Tomulewicz 

Postępy  Fitoterapii 2/2020

określono budowę chemiczną związków odpowie-
dzialnych za efekt terapeutyczny oraz zbadano me-
chanizmy ich działania. Co więcej, stwierdzono, że 
rośliny tradycyjnie stosowane w leczeniu określonych 
chorób mogą mieć obecnie jeszcze szersze, nowe 
zastosowania (14). 

Zainteresowanie dotyczy także miodownika me-
lisowatego Melittis melissophyllum L. Roślina ta jest 
dziś coraz częściej przedmiotem badań naukowych, 
które potwierdzają jej właściwości lecznicze, znane od 
dawna w medycynie ludowej. W składzie chemicznym 
Melittis melissophyllum wykryto wiele cennych substan-
cji biologicznie aktywnych o dużej sile oddziaływania 
na organizm człowieka. U podstaw właściwości lecz-
niczych tej rośliny leży aktywność biologiczna głównie 
takich składników, jak: irydoidy, flawonoidy i kwasy 
fenolowe. Pewną rolę przypisuje się także obecnym 
w roślinie związkom lotnym. 

Irydoidy 

Irydoidy są monoterpenami najczęściej występu-
jącymi w postaci glikozydów. Ich nazwa pochodzi od 
mrówek z rodzaju Iridomyrmex, które wytwarzają te 
związki w postaci wydzieliny obronnej. U roślin iry-
doidy występują jako wtórne metabolity, szczególnie 
wśród gatunków należących do rodzin Apocynaceae, 
Lamiaceae, Loganiaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae 
i Verbenaceae. 

Spektrum aktywności biologicznej irydoidów jest 
szerokie. Wykazano, że mogą one działać neuropro-
tekcyjnie, zabezpieczając przed niedokrwieniem mó-
zgu oraz chorobą Alzheimera i Parkinsona. Mają wła-
ściwości przeciwmutagenne i przeciwnowotworowe, 
jak również immunomodulujące, hepato- i kardiopro-
tekcyjne, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniają-
ce. Wiele związków irydoidowych wykazuje działanie 
przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwskurczowe. 
Najbardziej rozpowszechnionym glikozydem irydo-
idowym jest aukubina (15).

Powszechnie wykorzystywanym irydoidowym surow-
cem farmakologicznym są bulwiaste korzenie hakoro-
śli rozesłanej Harpagophytum procumbens (Burch.) ex. 
Meisn. Jest to ważna roślina w medycynie naturalnej, 
uznana również przez medycynę oficjalną – figuruje 
w wykazie Farmakopei Europejskiej (16). Według 
Farmakopei Polskiej X (2014) surowiec zielarski sta-
nowią wysuszone i sproszkowane korzenie hakoro-
śli (Harpagophyti radix) (17). Hakorośl rozesłana wy-
stępuje naturalnie w regionie Kalahari w południowej 
Afryce. Jako surowiec zielarski jest trudno dostępna 
ze względu na objęcie jej w krajach ojczystych ochroną 
gatunkową. Ponadto przetwarzanie surowca jest trud-
ne i pracochłonne. Potoczna nazwa rośliny, diabelski 

pazur (ang. devil’s claw; niem. Teufelskralle), została 
nadana ze względu na haczykowate zakończenia wy-
rostków owoców, przy pomocy których przyczepiają 
się one do skóry i sierści zwierząt, powodując poważne 
zranienia, a nawet śmierć (18, 19). 

Biologiczna aktywność irydoidów H. procumbens 
jest wykorzystywana głównie do leczenia reumatyzmu, 
zapalenia stawów oraz w zmniejszaniu dolegliwości 
bólowych różnego pochodzenia. Działanie harpagozydu 
jest porównywalne do efektów powszechnie stosowa-
nych leków syntetycznych – fenylobutazonu i kortyzonu, 
i co ważne – bez niepożądanych efektów ubocznych. 
Ze względu na aktywność przeciwzapalną, w oficjalnych 
preparatach farmaceutycznych korzeń hakorośli wyko-
rzystywany jest także pomocniczo do leczenia chorób 
alergicznych, autoimmunologicznych (np. łuszczycy), 
trądziku i zapalenia ścięgien (15, 19-22). 

Niewiele jest badań dotyczących składu irydoidów 
u przedstawicieli gatunku Melittis melissophyllum L. 
Najlepiej pod tym względem zostały przebadane dwa 
podgatunki: subsp. melissophyllum i subsp. albida. 
Wykryto w nich obecność kilku glikozydów irydo-
idowych, mianowicie: monomelittozyd, melittozyd, 
harpagid, 8-O-acetyl-harpagid, ajugozyd oraz allobeto-
nikozyd. U podgatunku albida dodatkowo występują: 
virginiozyd i kwas genipozydowy, których obecności nie 
stwierdzono u podgatunku melissophyllum. Opisane 
różnice składu frakcji irydoidowej stanowią dla bota-
ników wygodne kryterium fitochemiczne do klasyfiko-
wania wymienionych podgatunków miodownika (23).

Z przeprowadzonych badań wynika również, że 
Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum może 
stać się dobrym źródłem cennych leczniczo glikozy-
dów irydoidowych, alternatywnym wobec ograniczo-
nej pod względem dostępności hakorośli rozesłanej. 
Sugerowaną potencjalną metodą biotechnologiczną 
ich pozyskiwania mogą stać się hodowle miodowni-
ka in vitro, suplementowane roślinnymi czynnikami 
wzrostu. Udowodniły to pierwsze próby takiego po-
stępowania przeprowadzone w Polsce. W hodowlach 
miodownika wykazano duże nagromadzenie irydo-
idów, zwłaszcza harpagidu i 8-O-acetyl-harpagidu, 
największą w 8. dniu hodowli (24). 

Flawonoidy i kwasy fenolowe 

Flawonoidy stanowią grupę ważnych roślinnych 
związków chemicznych ze względu na szerokie spektrum 
aktywności farmakologicznej. Mają silne właściwości 
przeciwutleniające, przeciwzapalne, hepatoprotekcyjne, 
moczopędne, uspokajające, estrogenne i przeciwnowo-
tworowe (25-27). Właściwości przeciwutleniające fla-
wonoidów wynikają z hamowania aktywności enzymów 
uczestniczących w powstawaniu wolnych rodników oraz 
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chelatowania jonów metali przejściowych, głównie mie-
dzi i żelaza. Natomiast działanie przeciwnowotworowe 
jest możliwe dzięki właściwościom przeciwutleniającym 
oraz możliwości wpływania na sygnalizację międzyko-
mórkową i indukowanie apoptozy (27). 

Frakcja flawonoidowa M. melissophyllum jest słabo 
zbadana. Wstępne analizy przeprowadzone w eks-
traktach z kwitnącego ziela metodą chromatografii 
cienkowarstwowej pozwoliły na wykrycie 7 składni-
ków flawonoidowych, w tym luteoliny i jej pochod-
nej cynarozydu, czyli 7-O-β-glukozydu luteoliny (28). 
Analiza przeprowadzona przez Skrzypczak-Pietraszek 
i Pietraszek (29) przy wykorzystaniu metody HPLC- 
-DAD (ang. diode-array detection) potwierdziła te wy-
niki. Obecność flawonoidów zbadano w ekstraktach 
z kwiatów i liści Melittis melissophyllum L. subsp. me-
lissophyllum. Materiał pochodził z dwóch lokalizacji 
w Polsce: z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu i z Ogrodu  
Botanicznego w Powsinie k. Warszawy. Zbiór przepro-
wadzono w dwóch fazach cyklu wegetacyjnego rośliny 
– w okresie kwitnienia (maj) i w końcu wegetacji (wrze-
sień). We wszystkich badanych próbkach stwierdzono 
obecność 8 składników flawonoidowych, takich jak: 
cynarozyd, rutyna, mirycetyna, kwercetyna, kwercytry-
na, luteolina, kemferol i apigenina. Największą ilość 
flawonoidów miodownik gromadzi w maju, zarówno 
w kwiatach, jak i liściach (kwiaty 258-271 mg/100 g su-
chej masy (s.m.); liście 143-155 mg/100 g s.m.). W koń-
cowej fazie wegetacji (wrzesień) ich zawartość znacznie 
spada. Porównując stężenia flawonoidów w kwiatach 
i liściach zebranych w tym samym okresie, proporcja 
wynosi 1,8:1 na korzyść kwiatów. W największej ilości 
występował cynarozyd (maj – do 249 mg/100 g s.m., 
wrzesień – do 43 mg/100 g s.m.). 

Wyniki powyższych badań pokazują, że czas zbioru 
miodownika istotnie wpływa na zawartość flawono-
idów, tym samym na jego właściwości terapeutyczne. 
Natomiast lokalizacja geograficzna nie odgrywa więk-
szej roli. Jest to cenna wskazówka, gdyż tradycyjnym 
surowcem zielarskim jest ziele miodownika zbierane 
w pełni kwitnienia rośliny. Badania potwierdziły, że 
jest to optymalny dla flawonoidów surowiec i opty-
malne dla tej grupy chemicznej warunki zbioru (29). 

Sezonowa zmienność profilu chemicznego miodow-
nika melisowatego Melittis melissophyllum L. subsp. 
melissophyllum inaczej przedstawia się w odniesieniu 
do zawartości kwasów fenolowych. Kwasy fenolowe są 
ważną grupą wtórnych metabolitów roślin wykazującą 
szerokie spektrum aktywności biologicznej: działa-
nie przeciwzapalne, przeciwutleniające, immunosty-
mulujące, antyseptyczne, żółciopędne, rozkurczo-
we i inne. Badania ilościowe przeprowadzone przez 
Skrzypczak-Pietraszek i Pietraszek (30) wykazały, że 

kumulowanie kwasów fenolowych intensywnie wzrasta 
w końcowym okresie wegetacji miodownika (wrze-
sień). Materiał badany pochodził z dwóch stanowisk 
w Polsce: obszaru leśnego w Tyńcu k. Krakowa oraz 
z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Stwierdzono, 
że do głównych składników frakcji fenolowej Melittis 
melissophyllum L. należą: kwas p-hydroksybenzoeso-
wy (PHBA), który ma właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze i przeciwmutagenne) oraz kwas 
p-kumarowy (kwas hydroksycynamonowy) o silnych 
właściwościach przeciwutleniających. 

Obfitość flawonoidów i kwasów fenolowych jest ści-
śle związana z wysoką aktywnością przeciwutleniającą 
ekstraktów roślinnych. W rodzinie Lamiaceae odkryto 
interesujący model przejawiania się aktywności prze-
ciwrodnikowej, mianowicie dwukrotne osiąganie prze-
ciwutleniającego maksimum podczas sezonu wegeta-
cyjnego – w maju, w czasie kwitnienia roślin, i w fazie 
finalnej wegetacji, we wrześniu. Prawidłowość tę po-
twierdzono u kilku gatunków z rodziny Lamiaceae: 
Melissa officinalis, Mentha piperita, Ocimum basilicum, 
Salvia officinalis, Satureja hortensis i Majorana horten-
sis (30). Na podstawie przytoczonych badań można 
stwierdzić, że miodownik melisowaty również podlega 
temu modelowi, ponieważ w maju gromadzi najwięk-
sze ilości przeciwrodnikowych flawonoidów, a we 
wrześniu wzrasta w jego tkankach poziom kwasów 
fenolowych o równie silnych właściwościach przeciw-
utleniających (przy spadku zawartości flawonoidów). 
Sumarycznie zatem aktywność przeciwutleniająca 
miodownika pozostaje wysoka w obu badanych fazach 
wegetacji rośliny (29, 30).

Właściwości przeciwutleniające 

Powstawanie wysoce reaktywnych rodników tleno-
wych ROS (ang. reactive oxygen species) jest nieod-
łącznym elementem procesu oddychania. Dodatkową 
dawkę wolnych rodników organizm otrzymuje wsku-
tek narażenia na działanie czynników zewnętrznych, 
takich jak: dym tytoniowy, nadmierna ekspozycja 
na promieniowanie UV, wysoko przetworzona żyw-
ność, zanieczyszczenia powietrza, przemęczenie, cho-
roby, stres. W obronie przed wolnymi rodnikami 
organizm wykorzystuje własne systemy enzymatyczne 
oraz przeciwutleniacze endogenne. Jednakże przy 
dużym nagromadzeniu reaktywnych cząstek dochodzi 
do zachwiania równowagi między reakcjami wolno-
rodnikowymi a przeciwutleniającymi. Powstaje tzw. 
stres oksydacyjny, który może być przyczyną rozwoju 
poważnych chorób, takich jak: miażdżyca, nowo-
twory, choroby Alzheimera i Parkinsona, cukrzyca, 
nadciśnienie i inne. Przyspiesza też proces starzenia 
się organizmu. 
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W terapii antyoksydacyjnej naturalną ochronę orga-
nizmu mogą wspomóc egzogenne, biologicznie aktywne 
substancje przeciwutleniające nazywane potocznie 
wymiataczami wolnych rodników (ang. free-radical 
scavengers). Należy do nich wiele związków pocho-
dzenia roślinnego. Ich obecność była analizowana 
w miodowniku melisowatym. Zbadano potencjalne 
właściwości ochronne ekstraktów z liści miodownika 
w testach in vitro i in vivo. W eksperymentach in vitro 
oceniono zdolność ekstraktów do neutralizowania 
wolnych rodników (rodniki DPPH, O2

–˙, NO– i ˙OH) 
oraz inhibitory liposomalnej peroksydacji (LPx). 
Natomiast eksperymenty in vivo dotyczyły układów 
przeciwutleniających (aktywności GSHPx, GSHR, Px, 
CAT, XOD, GSH i intensywności LPx) w homogena-
tach wątroby i w hemolizatach krwi zwierząt doświad-
czalnych, po uprzednim traktowaniu ich ekstraktami 
z liści M. melissophyllum lub w połączeniu z CCl4. 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 
badane ekstrakty wykazują istotne działanie przeciw-
utleniające, które zdecydowanie wyraźniej przejawia 
się w wątrobie niż w hemolizatach krwi. Powodem 
jest prawdopodobnie fakt, że wątroba zawiera inne 
układy enzymatyczne, które mogą również uczestniczyć 
w mechanizmie przeciwutleniającym. Najwyższą aktyw-
ność wykazały ekstrakty wodne, w których stwierdzono 
wysokie stężenie flawonoidów. Najważniejsze z nich 
to apigenina, która wzmacnia aktywność enzymów 
przeciwutleniających, zmniejszając tym samym zakres 
uszkodzeń oksydacyjnych w tkankach, oraz luteolina 
i jej pochodna 7-O-β-glukozyd luteoliny, o podobnym 
działaniu, będące jednocześnie czynnikami przeciwza-
palnymi i immunomodulatorami odgrywającymi ważną 
rolę w zapobieganiu nowotworom (25, 31).

Składniki lotne 

Rodzina Lamiaceae zawiera kilka gatunków roślin 
wytwarzających związki zapachowe. Należy do nich 
miodownik melisowaty, którego liście po roztarciu 
wydzielają charakterystyczny zapach podobny do cy-
trynowego aromatu melisy lekarskiej (Melissa offi-
cinalis L.), stąd nazwa gatunkowa rośliny – melisso-
phyllum. Zapach ten silnie wydzielają również kwiaty 
miodownika, dzięki czemu są chętnie odwiedzane 
przez pszczoły miodne Apis mellifera, co dało nazwę 
rodzajową – Melittis (32). 

Miodownik melisowaty zawiera 0,2% olejku ete-
rycznego. Badania jakościowe i ilościowe kompozycji 
chemicznej olejku obecnego w nadziemnych czę-
ściach Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum, 
pochodzącego z regionu Ligurii we Włoszech, ujaw-
niły identyczną zawartość lotnych związków terpeno-
wych (47,6%) i pochodnych nieterpenowych (47,5%). 

Dominującym składnikiem okazał się 1-okten-3-
ol (29,7%), nienasycony nieterpenowy alkohol ali-
fatyczny C8 ze względu na zapach znany jako al-
kohol grzybowy. W dużych ilościach wystąpiły też: 
germakren D (10,2%), ß-kariofilen (9,0%), (E)- 
-3-hexen-1-ol (8,2%) i sabinen (6,5%) (33).

Podobne analizy przeprowadzone na materiale ze-
branym w środkowych Włoszech potwierdziły domi-
nującą obecność 1-okten-3-olu z tym, że zawartość 
tego składnika okazała się znacznie wyższa, wynosiła 
43,2-63,4%. Oprócz tego w częściach nadziemnych 
rośliny stwierdzono występowanie dużych ilości ku-
maryny (24,6-38,5%). Te same parametry zbadano 
u podgatunku albida i okazało się, że sytuacja jest 
diametralnie odwrotna: zawartość 1-okten-3-olu była 
niska (1,7-5,0%), podobnie jak i kumaryny (0,2-0,4%). 
Podgatunek albida jest natomiast bogaty w węglowo-
dory monoterpenowe i seskwiterpenowe z dużą za-
wartością α-pinenu (4,0-41,8%), sabinenu (0,2-28,5%) 
oraz (E)-kariofilenu (8,7-32,3%). Uznano, że te dwa 
chemotypy mogą być doskonałymi markerami takso-
nomicznymi identyfikującymi badane podgatunki (34). 

Alkohol 1-okten-3-ol jest naturalnie wytwarzany 
przez wiele gatunków grzybów jadalnych i nadaje im 
charakterystyczny grzybowy zapach. Wykrycie dużych 
ilości tego składnika u Melittis melissophyllum subsp. 
melissophyllum sprawia, że ten podgatunek może być 
interesującą rośliną dla przemysłu spożywczego, jako 
dostarczyciel naturalnego aromatu wzmacniającego 
zapach grzybowy żywności (35).

Inne badania, przeprowadzone przez Maggi 
i wsp. (32), miały na celu określenie frakcji związków 
lotnych Melittis melissophyllum emitowanych przez 
całą nadziemną część rośliny, jak również przez po-
szczególne jej organy anatomiczne. Przebadano próbki 
pochodzące z 10 populacji miodownika melisowatego 
zebrane we Włoszech i w Słowacji, należące do pod-
gatunków: subsp. melissophyllum i subsp. carpatica. 
Ocena pod kątem pochodzenia geograficznego i przy-
należności taksonomicznej nie wykazała znaczących 
różnic, natomiast odmienność profilu zapachowego 
stwierdzono między wegetatywnymi i generatywnymi 
organami miodownika. U obu badanych podgatun-
ków wykryto obecność ponad 100 różnych składni-
ków lotnych, wśród których dominowały 1-okten-3-ol 
i kumaryna. Najwięcej alkoholu grzybowego rośliny 
gromadzą w kielichu kwiatowym (calyx), co jest dość 
istotne ze względów kulinarnych, bowiem oznacza, 
że zbiór miodownika jako środka zapachowego może 
odbywać się po zakończeniu kwitnienia, kiedy opadnie 
korona kwiatowa, a na łodydze zostają już tylko działki 
kielicha. Na intensywność i jakość zapachu wpływ mają 
także inne czynniki, jak utlenianie i parowanie podczas 
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procesu suszenia. Zachodzące w tym czasie zmiany 
fizykochemiczne powodują obniżenie zawartości wę-
glowodorów monoterpenowych i seskwiterpenowych, 
a wzrost zawartości produktów utleniania, głównie 
1-okten-3-olu. Oznacza to, że do celów spożywczych 
preferowany powinien być surowiec wysuszony (32).

Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum może 
być także dostarczycielem naturalnej kumaryny dla 
przemysłu spożywczego, perfumeryjnego i farmaceu-
tycznego. Kumaryna ma przyjemny zapach świeżego 
siana z nutą waniliową. Znana jest przede wszystkim 
z występowania w turówce wonnej Hierochloe odorata, 
gatunku trawy nazywanej także żubrówką, stosowanej 
jako przyprawa do wódki produkowanej w Polsce. 
Innymi znanymi surowcami kumarynowymi są: ziele 
nostrzyka lekarskiego Melilotus officinalis i ziele ma-
rzanki wonnej Asperula odorata. 

Kumaryna znajduje wiele zastosowań w różnych 
dziedzinach. Jej słodki zapach jest wielce pożądany 
w przemyśle perfumeryjnym jako składnik kompozycji 
zapachowych oraz utrwalacz zapachów, także jako 
substancja zapachowa w pastach do zębów i mydłach. 
Kumaryny wykazują również aktywność farmakolo-
giczną. Podstawowy przedstawiciel tej grupy związków 
– kumaryna, działa uspokajająco, przeciwobrzękowo, 
przeciwbólowo oraz spazmolitycznie, zwłaszcza na mię-
śnie gładkie przewodu pokarmowego, naczyń wieńco-
wych i oskrzeli. Pochodne kumaryny są wykorzystywane 
w ochronie przeciwsłonecznej skóry (np. umbeliferon), 
jako środki uszczelniające ścianki naczyń krwionośnych 
przy leczeniu żylaków, hemoroidów, owrzodzeń (esku-
lina), także jako pomoc w repigmentacji skóry przy 
bielactwie lub łuszczycy (furanokumaryny). Kumaryny 
wykazują też właściwości przeciwutleniające i przeciw-
nowotworowe jako skutek aktywności przeciwutlenia-
jącej  i cytotoksycznego wpływu na komórki niektórych 
nowotworów (36, 37). 

W przemyśle kumaryna jest wykorzystywana do aro-
matyzowania produktów spożywczych, np. wina grza-
nego, likierów, przypraw do sosów, zup i mięs. Stanowi 
główny składnik cynamonu, w związku z czym występuje 
we wszystkich produktach zawierających tę przypra-
wę (gumy do żucia, płatki śniadaniowe, pierniki i inne 
pieczywa cukiernicze). Najbardziej obfitym źródłem 
naturalnej kumaryny jest eteryczny olejek kasjowy otrzy-
mywany z liści i młodych gałązek cynamonowca wonne-
go, zwanego też chińskim, Cinnamomum cassia (16 000-
25 000 mg/kg). O wiele uboższa w ten składnik (40 mg/kg)  
jest kora cynamonowca cejlońskiego Cinnamomum 
zeylanicum dostarczająca olejku cynamonowego i przy-
prawy kuchennej znanej jako cynamon (38).

Badania ilościowe kumaryny w środkach spożyw-
czych są niezwykle istotne z punktu widzenia zdrowia 

człowieka. Wykazano, że kumaryna przy podaniu 
doustnym może być toksyczna dla wątroby i nerek, 
w związku z czym jej konsumpcja musi podlegać 
ograniczeniom (39). Ze względu na potencjalną szko-
dliwość została umieszczona w wykazie botanicz-
nych substancji toksycznych European Food Safety 
Authority (EFSA 2009) (40). 

Według prawa Unii Europejskiej maksymalna do-
puszczalna zawartość kumaryny w środkach spożyw-
czych nie może przekroczyć 2 mg/kg produktu, a dzien-
ną bezpieczną dawkę dla człowieka (ang. tolerable daily 
intake – TDI) ustalono jako 0,1 mg/kg masy ciała. 
Jest to ilość, dla której nie zaobserwowano skutków 
hepatotoksycznych u zwierząt doświadczalnych, jak 
również u ludzi podczas przyjmowania preparatów 
farmaceutycznych z kumaryną (41). Całkowity zakaz 
stosowania kumaryny w sektorze spożywczym obo-
wiązuje w USA (42), w związku z czym amerykańska 
Agencja Żywności i Leków (FDA) w grudniu 2010 roku 
nie zgodziła się na import produkowanej w Polsce 
wódki marki Żubrówka. W odpowiedzi na to eksperci 
producenta opracowali zmienioną recepturę i powstała 
wódka podobna w smaku do oryginału. W przeciwień-
stwie do pierwowzoru wódka ta nie zawiera kumaryny 
i w efekcie znalazła się na amerykańskim rynku. Mimo 
innego składu, w każdej butelce tradycyjnie umieszcza-
ne jest źdźbło trawy żubrówki (43, 44). 

Wykrycie toksycznej kumaryny w liściach Melittis 
melissophyllum, które w medycynie ludowej są surow-
cem stosowanym głównie w postaci naparów do picia, 
skłoniła naukowców do oceny ilościowej tej substancji 
w ekstraktach z miodownika oraz prześledzenia zmian 
jej zawartości w trakcie rocznego cyklu fenologicz-
nego rośliny (34, 38). Stwierdzono, że liście Melittis 
melissophyllum subsp. melissophyllum na początku 
cyklu wegetacyjnego zawierają bardzo wysokie stężenia 
endogennej kumaryny: 4548-14392 mg/kg w próbkach 
świeżych i 3091-11125 mg/kg w próbkach suszonych. 
Są to poziomy znacznie przewyższające limit uznany za 
bezpieczny dla zdrowia człowieka. W końcowych sta-
diach wegetacji poziom kumaryny obniża się, ale i tak 
przekracza dopuszczalną normę (4588 mg/kg w prób-
kach świeżych i 3143 mg/kg w suszonych). Pewien 
wpływ na obniżenie zawartości kumaryny w produkcie 
finalnym ma proces suszenia, ze względu na częściową 
utratę lotnych związków wskutek parowania. 

Z punktu widzenia tradycyjnych zastosowań leczni-
czych miodownika nie jest to sytuacja korzystna, po-
nieważ surowcem zielarskim jest kwitnące ziele, czyli 
okres, w którym roślina gromadzi największą ilość 
kumaryny. Autorzy przeprowadzonych analiz obliczyli, 
przyjmując wykazaną w badaniach średnią zawartość 
kumaryny w liściach miodownika jako 6000 mg/kg, że 
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wystarczy 750 mg suszu z liści w naparze przygotowa-
nym z 500 ml wody, aby osiągnąć maksymalną granicę 
2 mg/l napoju. Z kolei do osiągnięcia dziennej dawki 
spożycia (TDI) wystarczy zjedzenie 1 g suszonych 
liści (38). Ta obserwacja skłoniła autorów do ostrze-
żenia potencjalnych konsumentów, aby ostrożnie sto-
sowali doustne preparaty z miodownika melisowatego. 
Doceniając tradycje lecznicze, należy wybierać raczej 
podgatunek albida, wykazujący znacznie niższą zawar-
tość kumaryny, ponadto korzystać z surowca suszone-
go zbieranego w finalnej fazie rozwoju rośliny (38). 

Nowe możliwości lecznicze miodownika 
melisowatego

Melittis melissophyllum L. jest rośliną o wielora-
kich właściwościach biologicznych mogących dostar-
czyć człowiekowi wymiernych korzyści, docenianych 
nie tylko w ziołolecznictwie ludowym. Prowadzone 
w ostatnich latach badania fitochemiczne i farmako-
logiczne nadają tej roślinie nowy wymiar i być może 
przyczynią się do wpisania miodownika melisowatego 
na listę oficjalnych surowców roślinnych. 

Zespół naukowców z Wyższej Szkoły Medycznej 
w Białymstoku podjął prace mające na celu sprawdze-
nie możliwości wykorzystania miodownika melisowa-
tego Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum 
w praktyce medycznej. Wykazano, że ekstrakty z tej 
rośliny mają duży potencjał terapeutyczny w przypad-
kach różnego typu ran powierzchniowych i głębokich. 
Miejscowe zastosowanie ekstraktów łagodzi stany 

zapalne, zwiększa proliferację komórek, wzmaga syn-
tezę skórnych włókien kolagenowych w obrębie rany, 
powodując tym samym wyraźne przyspieszenie zamyka-
nia się ran i szybką odnowę uszkodzonej tkanki (45, 46). 
Cennym spostrzeżeniem jest brak niekorzystnych efek-
tów ubocznych, które zwykle towarzyszą stosowaniu 
chemioterapeutyków lub antybiotyków. Dodatkowym 
atutem jest duża skuteczność przeciwdrobnoustrojowa 
badanych ekstraktów, porównywalna z tradycyjnym 
środkiem antyseptycznym – chloroheksydyną, co stwa-
rza możliwość zastosowania tej rośliny w przypadkach 
przewlekłych stanów zapalnych oraz powikłań zapal-
nych po zabiegach chirurgicznych. Odkryte, nieznane 
dotąd właściwości miodownika melisowatego zasugero-
wały możliwość stworzenia bezpiecznego, naturalnego 
fitofarmaceutyku, skutecznego w leczeniu różnego typu 
ran, owrzodzeń, odleżyn, oparzeń i innych trudnych 
do leczenia chorób skóry, np. trądziku czy opryszcz-
ki. Na bazie ekstraktów z miodownika melisowatego 
opracowano receptury i wykonano maści lecznicze, 
których oczekiwane właściwości potwierdzają się w te-
stach na zwierzętach. Wynalazek uzyskał europejską 
ochronę patentową nadaną przez Europejski Urząd 
Patentowy (47) i jest walidowany w 12 krajach UE. 
Ponadto, ochronę patentową uzyskano m.in. w USA 
i Ukrainie, a w innych krajach toczy się procedura pa-
tentowa. Obecnie trwa ostatni etap prac nad prepara-
tem zawierającym ekstrakt z miodownika melisowatego 
do stosowania na uszkodzoną skórę. Gotowy preparat 
zostanie poddany ocenie klinicznej przed wejściem 
na rynek farmaceutyczny. 
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