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Wstęp 

Zakażenia wirusem opryszczki zwykłej (HHV-1) są jednym z najpowszechniejszych 

zakażeń wirusowych szerzących się w ludzkiej populacji.  

Ze względu na zdolność HHV-1 do latencji niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie wirusa, 

który wniknął do organizmu pacjenta. Fakt ten, w połączeniu z narastaniem oporności wirusa 

na dostępne leki sprawia, że poszukiwanie nowych substancji przeciwwirusowych jest jednym 

z priorytetów współczesnej wirusologii. 

Cel pracy 

Celem badań opisanych w niniejszej pracy była ocena cytotoksyczności oraz 

aktywności przeciwwirusowej, w stosunku do HHV-1, ekstraktów, frakcji oraz wybranych 

składników biologicznie aktywnych otrzymanych z Alnus sieboldiana Matsum.  

Metodyka 

Materiał do badań stanowiły liście, szyszki oraz kwiaty męskie Alnus sieboldiana. 

Oznaczanie cytotoksyczności in vitro zostało przeprowadzone z wykorzystaniem techniki 

MTT. Właściwości przeciwwirusowe oceniano poprzez obserwację wpływu substancji na 

zakażone komórki linii VERO (obserwacja CPE) oraz pomiar miana CCID50 wirusa HHV-1 

przy zastosowaniu miareczkowania metodą rozcieńczeniową połączonego z odczytem 

żywotności komórek techniką MTT. Przy zastosowaniu technik molekularnych oznaczano 



również ilość kopii wirusa. Wpływ wybranych próbek na cykl komórkowy linii FaDu badano 

przy użyciu cytometrii obrazowej. 

Wyniki 

Po raz pierwszy porównano cytotoksyczność ekstraktów oraz frakcji z liści, szyszek i 

kwiatów męskich Alnus sieboldiana w różnych liniach komórkowych oraz zbadano ich 

aktywność przeciwwirusową. 

Ekstrakt metanolowy z szyszek (MS) okazał się bardziej toksyczny niż ekstrakt 

metanolowy z liści (ML). Frakcje octanowe z MS i ML okazały się bardziej toksyczne niż 

butanolowe. Frakcje KF3 i KF4 otrzymane z ekstraktu heksanowego z kwiatów męskich 

wykazały znacznie wyższą toksyczność, zarówno w stosunku do linii prawidłowych jak i 

nowotworowych, niż te otrzymane z LM i SM.  

Właściwości przeciwwirusowe posiadały wszystkie testowane ekstrakty wyjściowe – 

metanolowy z liści, metanolowy z szyszek oraz heksanowy z kwiatów męskich. Replikację 

wirusa hamowały również frakcje butanolowe – LF1 i SF1 oraz frakcje KF2 i KF3. Flawonoidy 

wyizolowane z frakcji octanowej z liści nie wykazały właściwości przeciwwirusowych. 

Nie zaobserwowano wpływu frakcji z ekstraktu heksanowego z kwiatów Alnus 

sieboldiana oraz wyizolowanych flawonoidów na cykl komórkowy linii FaDu. 

Wnioski 

 Frakcje octanowe z liści, szyszek oraz kwiatów Alnus sieboldiana wykazały 

selektywną toksyczność w liniach nowotworowych, w związku z tym powinny być poddane 

dalszemu frakcjonowaniu celem izolacji odpowiedzialnych za tą aktywność związków. 

W związku z aktywnością przeciwwirusową badanych ekstraktów i frakcji należy 

kontynuować badania Alnus sieboldiana w celu identyfikacji odpowiedzialnych za tą 

aktywność substancji lub zespołu substancji. Dalsze badania właściwości przeciwwirusowych 

powinny uwzględniać ocenę wpływu na replikację innych wirusów, zarówno DNA, jaki i RNA. 

Co więcej, celowym wydaje się sprawdzenie, które z etapów cyklu replikacyjnego zostają 

zahamowane przez związki zawarte w Alnus sieboldiana. 

 

  



IX. SUMMARY 

Introduction 

 Human herpesvirus type 1 (HHV-1) infections are one of the most common viral 

infections spreading in human population. Because of the ability of HHV-1 to undergo latency 

in host it is impossible to eradicate the virus once it has entered the patient’s body. The ability 

of staying dormant combined with the steadily increasing resistance to commonly available 

antiviral drugs makes seeking for new antiviral substances the fundamental task of modern 

virology. 

Research goals 

 The goal of the presented study was to assess the cytotoxicity and antiviral activity 

towards HHV-1 of extracts, fractions and selected substances isolated from Alnus sieboldiana 

Matsum.  

Materials and methods 

 The plant material used in presented research was obtained from leaves, cones and male 

flowers of Alnus sieboldiana. The assessment of cytotoxicity was performed using the MTT 

technique. Antiviral activity was assessed by observing the influence of tested samples on 

HHV-1 infected VERO cells (CPE observation) as well as measuring the virus CCID50 titer 

using the end-point dilution assay coupled with measuring cell viability using MTT technique. 

Molecular biology methods were used to measure the amount of viral particles. Image 

cytometry was used to analyze the influence of selected samples on the cell cycle of FaDu cell 

line. 

Results 

 The comparison of cytotoxicity of extracts from leaves, cones and male flowers of Alnus 

sieboldiana and isolated fractions on various cell lines as well as their antiviral activity are 

presented for the first time. 

 Methanol extract from cones (MS) was found to be more toxic than methanol extract 

from leaves (ML). Ethyl acetate fractions from MS and ML were more toxic than butanol 

fractions. Fractions KF3 and KF4 obtained from the male flower hexane extract exhibited 



higher toxicity, towards both normal and cancer cell lines, than those obtained from MS and 

ML. 

 Antiviral activity was observed for all tested crude extracts – methanol extract from 

cones and leaves, and hexane extract from male flowers. The replication of the HHV-1 was also 

suppressed by butanol fractions LF1 and SF1 and fractions KF2 and KF3. Phenolic compounds 

isolated from ethyl acetate fraction from leaves methanol extract didn’t show any antiviral 

activity.  

No influence of fractions from male flowers hexane extract on the cell cycle of FaDu 

cell line was observed. 

Conclusions  

Ethyl acetate fractions from leaves, cones and male flowers of Alnus sieboldiana 

showed selective toxicity towards cancer cell lines and should be subjected to further 

fractionation to identify compounds responsible for this activity.  

Because of the antiviral activity of tested extracts and fractions it seems advisable to 

continue the research focusing on the isolation from Alnus sieboldiana and identification of 

compounds responsible for this activity. Further studies on antiviral activity should also involve 

the influence on replication cycle of other viruses, both DNA and RNA. It is also crucial to 

assess which steps of replication cycle are inhibited by the compounds present in Alnus 

sieboldiana.  

 

 

 


