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Streszczenie 

 

Zakażenia wywołane przez wirusy opryszczki pospolitej (HHV-1 i HHV-2) 

występują bardzo powszednie wśród ludzi. Szacuje się, że nawet 90% światowej 

populacji jest zarażona jednym lub dwoma typami tego wirusa. Acyklowir jest 

najbardziej skuteczny w leczeniu opryszczki, mimo to stwierdza się narastającą 

oporność wirusa na ten lek. Obecnie prowadzone są liczne badania w kierunku 

wykorzystania w medycynie preparatów pochodzenia naturalnego w celu 

poszukiwania nowych możliwości leczenia chorób. Rośliny są bogatym i nadal nie 

wyczerpanym źródłem substancji aktywnych o różnych właściwościach leczniczych. 

 

Głównym celem badań własnych była ocena aktywności biologicznej 

ekstraktów z trzech gatunków traw z rodzaju Miscanthus, w tym ich wpływu na 

replikacje wirusa opryszczki pospolitej (HHV-1). W toku badań prowadzonych in 

vitro analizom poddano działanie wirusobójcze, hamujące adsorpcję wirusa, 

przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe oraz właściwości przeciwzapalne badanego 

materiału. 

 

Materiałem do badań były ekstrakty z traw M. giganteus, M. sinensis  

i M. sacchariflorus uzyskanych z trzech zbiorów (luty, czerwiec, październik). 

Ocenę cytotoksyczności przeprowadzono z wykorzystaniem linii komórkowych: 

VERO, FaDu, oraz SCC-25. Wpływ na adsorpcję wirusa, aktywność wirusobójczą  

i przeciwwirusową ekstraktów wobec HHV-1 zbadano w prawidłowej linii 

komórkowej VERO. W tym celu zastosowano metodę redukcji mian przez ocenę 

żywotności komórek z wykorzystaniem MTT. Dodatkowo działanie 

przeciwwirusowe ekstraktów potwierdzono metodą molekularną Real-Time PCR. 

Właściwości przeciwzapalne oceniono w hodowli makrofagów RAW 264.7 

stymulowanych LPS. Poziom interleukiny 6 zmierzono metodą ELISA. 

  



Wyniki prezentowane w rozprawie doktorskiej pozwalają na wyciągnięcie 

następujących wniosków: 

 

1. Wykazano, że wirusobójcze działanie względem HHV-1 posiada ekstrakt  

z gatunku Miscanthus giganteus ze zbioru przeprowadzonego w lutym.  

2. Żaden spośród przebadanych ekstraktów nie wykazał działania hamującego na 

etapie adsorpcji wirusa HHV-1 do komórek prawidłowych linii VERO.  

3. Wykazano istotną aktywność przeciwwirusową wobec HHV-1, ekstraktów  

z: Miscanthus giganteus oraz Miscanthus sinensis w stężeniu 31 µg/ml ze zbioru 

przeprowadzonego w czerwcu.  

4. Wszystkie badane ekstrakty wykazały wyższą aktywność cytotoksyczną wobec 

komórek linii FaDu pochodzących z nowotworu kolczystokomórkowego gardła 

w porównaniu z linią komórek prawidłowych VERO. Nie stwierdzono takiej 

zależności pomiędzy komórkami prawidłowymi a linią SCC-25 wyprowadzoną 

z nowotworu płaskonabłonkowego języka. 

5. Wysoką aktywność przeciwzapalną wskazały ekstrakty z: Miscanthus giganteus 

w stężeniu 10 µg/ml, Miscanthus sinensis w stężeniach 40 i 80 µg/ml, 

Miscanthus sacchariflorus w stężeniu 40 µg/ml ze zbioru przeprowadzonego 

w czerwcu oraz Miscanthus giganteus w stężeniu 20 µg/ml i Miscanthus sinensis 

w stężeniu 100 µg/ml ze zbioru przeprowadzonego w październiku.  

 

Przedstawione w pracy zagadnienia nie wyczerpują całości tematu, dlatego 

wskazane jest dalsze prowadzenie badań w tym kierunku. Należy podkreślić, że jest 

niewiele doniesień z zakresu wykorzystania roślin z rodzaju Miscanthus jako 

potencjalnego źródła substancji leczniczych.  



Summary 

 

Infections caused by the herpes simplex viruses (HHV-1 and HHV-2) are very 

common among humans. It is estimated that up to 90% of the world's population is infected 

with one or two types of this virus. Acyclovir is most effective in the treatment of herpes, 

although the virus shows increasing resistance to this drug. Currently, numerous studies are 

conducted on the use of natural preparations in medicine in order to develop new treatment 

options for the eradication of diseases. Plants are a rich and still inexhaustible source of active 

substances with various healing properties. 

 

The main aim of the own research was to evaluate the biological activity of extracts 

from three grass species of es of the Miscanthus genus, including their influence on the 

replication of the herpes simplex virus (HHV-1). In the course of in vitro studies, the 

virucidal, virus adsorption-inhibiting, antiviral, antineoplastic, and anti-inflammatory 

properties of the tested material were analyzed. 

The material for the study were extracts from M. giganteus, M. sinensis and M. 

sacchariflorus grasses obtained from three harvests (February, June, October). The 

cytotoxicity assessment was performed with the use of cell lines: VERO, FaDu, and SCC-25. 

The effect of the extracts on virus adsorption, virucidal and antiviral activity against HHV-1 

was tested in the normal VERO cell line. For this purpose, a method of reducing titers was 

used by assessing cell viability with the use of MTT. The antiviral activity of the extracts was 

additionally confirmed by the molecular method of Real-Time PCR. The anti-inflammatory 

properties were assessed in the culture of RAW 264.7 macrophages stimulated with LPS. The 

levels of interleukin 6 were measured by ELISA.  

 

  



The results presented in the doctoral dissertation allow the following conclusions to be 

drawn: 

 

1. It was shown that the extract of Miscanthus giganteus harvested in February has virucidal 

activity against HHV-1.  

2. None of the tested extracts showed any inhibitory effect at the stage of HHV-1 virus 

adsorption to normal VERO cells. 

3. Significant antiviral activity against HHV-1, was demonstrated of extracts at 

a concentration of 31 µg/ml obtained from Miscanthus giganteus and Miscanthus sinensis 

harvested in June. 

4. All of the tested extracts showed higher cytotoxic activity against FaDu cells derived from 

pharyngeal squamous cell carcinoma compared to the normal VERO cell line. No such 

relationship was found between normal cells and the SCC-25 line derived from the 

squamous cell carcinoma of the tongue. 

5. High anti-inflammatory activity was indicated by extracts from: Miscanthus giganteus at  

a concentration of 10 µg/ml, Miscanthus sinensis at concentrations of 40 and 80 µg/ml, 

Miscanthus sacchariflorus at a concentration of 40 µg/ml from the harvest carried out in 

June and Miscanthus giganteus at a concentration of 20 µg/ml and Miscanthus sinensis at 

a concentration of 100 µg/ml from the October harvest.  

 

The issues presented in the paper do not cover the entire topic, therefore it is advisable 

to continue research in this direction. It should be emphasized that there are few reports on the 

use of plants of the Miscanthus genus as a potential source of medicinal substances.  

 

 


