
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM.  

 

Gatunek Euphrasia officinalis L., znany w języku potocznym jako ziele świetlika, 

od wielu lat stosowany jest w medycynie ludowej w leczeniu stanów zapalnych 

obejmujących przedni odcinek oka. Lecznicze zastosowanie świetlika opiera się na 

jego potencjalnym wielokierunkowym działaniu m.in. przeciwzapalnym, 

antyoksydacyjnym, przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym, 

przeciwnowotworowym, hipotensyjnym, hepatoprotekcyjnym oraz 

przeciwcukrzycowym. Działanie to przypisuje się całemu szeregowi aktywnych 

związków chemicznych, które są w nim zawarte. Pomimo powszechnego stosowania 

naparów z suszonego ziela świetlika przez społeczeństwo, istnieje niewiele doniesień 

naukowych potwierdzających jego skuteczność oraz oceniających bezpieczeństwo 

stosowania tych preparatów. 

Celem niniejszej pracy doktorskiej była ocena przydatności ziela świetlika  

w leczeniu wybranych schorzeń narządu wzroku. Badania oceniające właściwości 

ekstraktów E.officinalis przeprowadzono wielokierunkowo. W pierwszym etapie 

oceniano wydajność ekstrakcji zarówno naparów jaki i odwarów z suszu E.officinalis, 

oznaczając zawartość związków chemicznie czynnych  

z zastosowaniem wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detekcją DAD. 

Zauważono, iż w przypadku każdego z identyfikowanych związków napar jest dużo 

wydajniejszy od odwaru. Dodatkowo dla kwasu chlorogenowego i werbaskozydu 

najefektywniejszy był czas ekstrakcji 10 min (1,17 mg/g surowca dla kwasu 

chlorogenowego oraz 6,11 dla werbasokzydu). Dodatkowo analiza LC-MS pozwoliła 

na identyfikację w badanym naparze następujących metabolitów wtórnych: kwas 

chlorogenowy, aukubinę, kwas p-hydroxybenzoesowy, rutynę, 7-0-glukuronid 

luteoliny, werbaskozyd, izomer werbaskozydu, eukuwozyd oraz 3-0-glukuronid 

luteoliny. 

Następnie oceniano aktywność przeciwbakteryjną zarówno naparu z ziela 

świetlika jak i trzech badanych wzorców (kwasy chlorogenowego, werbaskozydu oraz 

aukubiny) na wybrane szczepy bakterii chorobotwórczych. Ze względu na brak 

zahamowania wzrostu kolonii bakteryjnych wobec żadnego z użytych wzorców, nie 

udało się oznaczyć wartości MIC badanych próbek. Również ekstrakty naparów  



z ziela świetlika nie wykazywały działania hamującego wzrostu na żaden z użytych w 

badaniach szczepów bakterii: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis, S. aureus.  

W przedstawionej pracy wykonano również posiewy samych odwarów i 

naparów po różnym czasie i odmiennych warunkach inkubacji, w celu oceny 

bezpieczeństwa ich stosowania. Posiewy wykonane po przyrządzeniu naparu i 

ostudzeniu go do temperatury pokojowej, wykazały, że dochodzi do wzrostu 

pojedynczych kolonii bakteryjnych już bezpośrednio po przygotowaniu ekstraktu. Ilość 

kolonii bakteryjnych i grzybiczych wyhodowanych z naparów pozostawionych w 

temperaturze pokojowej na 24 godziny była niepoliczalna. Dla naparów inkubowanych 

w lodówce, w temperaturze 4°C, wzrost licznych kolonii bakteryjnych odnotowano 

dopiero po upływie 48 godzin od przyrządzenia ekstraktu. Odmienna tendencja 

wyraźnie zaznaczyła się w przypadku odwarów. W tym przypadku nawet po 24 

godzinnej inkubacji zarówno w temperaturze 4°C jak i przypadku pozostawienia 

roztworu w temperaturze pokojowej nie odnotowano wzrostu ani grzybów ani bakterii. 

Wzrost nielicznych kolonii bakteryjnych odnotowano dopiero w posiewach odwarów 

pozostawionych na 48 godzin.  

 W kolejnym etapie badań, oceniano wpływ naparu z ziela świetlika na 

fizjologiczną florę bakteryjną worka spojówkowego królika nowozelandzkiego. Wyniki 

tego badania in vivo wyraźnie sugerują, że stosowanie miejscowo ww. naparu, nie 

wykazuje właściwości hamujących na fizjologiczną florę bakteryjną worka 

spojówkowego organizmu zwierzęcego. 

W ostatniej części badań oceniano wpływ naparu z ziela świetlika na gojenie 

się erozji nabłonka rogówki u królika nowozelandzkiego. Nie wykazano szybszego 

przebiegu gojenia się ubytków nabłonka rogówki u królika nowozelandzkiego po 

zastosowaniu kropli z wodnego ekstraktu z ziela świetlika, w porównaniu do grupy 

kontrolnej, która otrzymywała krople z solą fizjologiczną. Jedyne istotnie statystycznie 

różnice wykazała analiza dynamiki gojenia się ubytku rogówki w obu grupach w 

zależności od etapu obserwacji. W grupie oczu zakraplanych solą fizjologiczną 

dynamika gojenia była wyraźna już na drugim etapie gojenia  w porównaniu z 

pierwszym (p=0,025). Z kolei w grupie oczu zakraplanych naparem z ziela świetlika 

istotna dynamika zaobserwowana została w trzecim etapie w porównaniu do drugiego 

(p=0,00006). 



W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że powszechnie stosowane  

w schorzeniach okulistycznych, napary z suszu ziela świetlika, nie wykazują działania 

przeciwbakteryjnego, ani przyspieszającego procesu gojenia rogówki. Być może 

powszechnie korzystny wpływ na stany zapalne w obrębie przedniego odcinka oka 

spowodowany jest działaniem immunomodulującym, ale wymagałoby 

przeprowadzenia dalszych wnikliwych badań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Herb species Euphrasia officinalis commonly known as eyebright, has been 

used in folk medicine to treat inflammation of the anterior segment of the eye for many 

years. Therapeutic effect of eyebright consists in its alleged multiway activity such as 

anti-inflammatory, antioxidative, antibacterial, antiviral, antimyotic, antineoplastic, 

antihypertensive, hepatoprotective, antidiabetic. Such activity is attributed to the array 

of of chemical compounds it contains. Despite common use of brewed dried eyebright 

by the society there is little scientific evidence confirming its effectiveness and 

assessing the safety of its use. 

The aim of the thesis was to assess the usefullness of eyebright in treating 

selected afflictions of the organ of sight. The research that evaluated the qualities of 

E. officinalis extracts were carried out multidirectionally. 

In the first stage we assessed the efficiency of extraction of infusions and brews 

prepared from dried E.Officinalis, marking the content of the active chemical 

compounds using high-performance liquid chromatograph with diode-array detection. 

It was noted that in the case of each identified compounds infusion is much more 

efficient than decoction. Moreover, for chlorogenic acid as well as verbascoside 10 min 

extraction was the most effective. Additionally, LC-MS analysis of tested infusion led 

to identification of : chlorogenic acid, aucubin, p-hydroxybenzoic acid, rutin, luteolin 7-

0-glucuronide, verbascoside and its isomer, eucuvoside, luteolin 3-0-glucuronide.  

Next, I evaluated antibacterial activity not only of eyebright herb infusion but also 

of chlorogenic acid, verbascoside and aucubin on selected strains of pathogenic 

bacteria. Due to the fact that none of used patterns inhibited the growth of the bacterial 

colonies, marking MIC of the studied samples was not possible. What is more, also the 

eyebright infusion extracts (Euphrasia officinalis L.) did not exhibit growth action on 

any of the bacteria strains used in the research: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, S. aureus. 

In this paper I have also examined bacteria culture of infusions and brews alone 

after different times and under different incubation conditions so as to measure its use 

safety. The cultures run after making the infusion and cooling it to room temperature 



showed the growth of single bacteria colonies just after preparing the extract. The 

volume of bacteria and mycotic colonies cultured from infusions left in room 

temperature for the time of 24 hours was uncountable. For infusions incubated in a 

refrigerator, in 4°C as well as for infusions being left in room temperature no increase 

of neither bacteria nor fungi was seen. The growth of few bacteria colonies were noted 

in cultures of decoctions left for 48 hours.  

In the next stage of the research I assessed the influence of eyebright herb 

infusion on physiological bacterial flora of conjunctival sac in New Zealand Rabbit. The 

findings of this in vivo research suggest that the local use of said infusion does not 

exhibit inhibitory properties on physiological bacterial flora of conjunctival sac of an 

animal. 

 In the last part of the research I assessed the influence of eyebright herb 

infusion on healing of corneal epithelium erosion of a New Zealand Rabbit. The 

research did not demonstrate faster healing of corneal epithelial defect in New Zealand 

Rabbit after an application of a drop of eyebright herb water infusion in comparison to 

control group which was administered  with saline solution drops. The only statistically 

significant difference was demonstrated in the healing rate of cornea decline in both 

groups depending on the stage of the observation. In the group where eyes were 

administered with saline solution drops the healing dynamics for cornea epithelium was 

significantly marked in the second stage of observation (p=0,025). The healing 

dynamics for cornea epithelium was significantly marked in the group of eyes treated 

with drops containing eyebright infusion in the third stage of observation (p=0,00006). 

In light of obtained results it seems that eyebright infusions commonly used in 

ophthalmic affliction do not demonstrate neither antibacterial action nor accelerate the 

healing process within cornea. It may be that beneficial influence on the inflammation 

in the anterior segment of the eye is caused by immunomodulation activity but that 

would require further closer examination. 

 

 


