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  ۲/۷/۸۶ :      تاريخ پذيرش مقاله۱۹/۶/۸۶ :تاريخ دريافت مقاله

  :چکيده

با توجه به . روند ي بکار مي عفونيها ها از جمله بيماري  درمان انواع بيماريي براي در طب سنتي گياهان داروي:زمينه و اهداف

 يها معموال با مشکالت  در ويروسي موجود به علت پيدايش مقاومت دارويي شيميايي با داروهاي ويروسيها اينکه درمان عفونت

در اين پژوهش بيست و پنج گونه گياهان .  شوديساس مح نوين هميشه اي ضد ويروسينياز مبرم به داروها,  شوديروبرو م

,  در برابر آدنو ويروسيروند از نظر داشتن اثرات ضد ويروس ي بکار مي عفونيها  بر عليه بيماريي سنت ايران که در طبيداروي

  . قرار گرفتندي مورد بررسHSV-1 و ۱۱اکو ويروس , روتا ويروس, ويروس سرخک

, Vero ,Hep-II ي سلوليها  دودماني گياهان مورد نظر تهيه گرديد و آستانه توکسيسيته آنها روي عصاره آب:يروش بررس

BSC-1 و RDي و مشاهده ميکروسکوپيرمز خنثـ با روش جذب رنگ ق CPEداروها با روشيروسـاثرات ضد وي. رديدـ تعيين گ  

  . قرار گرفتندي و سنجش کاهش پالک مورد بررسCPE سنجش مهار اثرات يها

 و آدنو ويروس موثر HSV-1 ي و هليله زرد روماميران, سماق,  عصاره برگ نيلوفر سفيدياز بين گياهان مورد بررس  :يافته ها

 چشمگيرتر HSV-1 ي اثر آن روي و آدنو ويروس را مهار کرد؛ ولHSV-1ماميران بطور کامل تکثير µg/ml ۱۰۰۰غلظت . بودند

ثير هر دو  در ممانعت از تکيهليله زرد اثر کمتر.  کردي مي آن نيز از تکثير ويروس کامال جلوگيرµg/ml ۵۰۰بود؛ بطوريکه غلظت 

  . ويروس از خود نشان داد

 ي مؤثري توان به عوامل داروييمقريب به يقين  آنها با احتمال ي هستند که با بررسي از زمينه هايي يکي گياهان داروي:ينتيجه گير

 داروها  مشخص شدن مکانيسم اثري براي چهار نوع از آنها مشخص گرديد ولي نيز اثر ضد ويروسيدر اين بررس. دست پيدا کرد

  . الزم استي بيشتريپژوهش ها,  از آنهاي موثريو بدست آوردن داروها

  آدنوويروس, هرپس سيمپلکس ويروس, ياثرات ضد ويروس, ي گياهان داروي:کليد واژه ها

  

  

  

  

  



٥٠ ...بررسي اثرات ضد ويروسي بيست و پنج گونه از  /     

  :مقدمه

 پديد ينوين و قو تازه دو گرايش ي و ساخت داروهايدر طراح

 ي از داروهايوين دست به توليد گروه نيبيوتکنولوژ. آمده است

 داروها يراحـو را در طـامال نـ کيوژيک زده است و روشـبيول

 استفاده از ي برايو بطور همسو گرايش فزاينده ا.  کنديارائه م

). ۱(  گردديها مشاهده م  در درمان بيماريي گياهيفرآورده ها

ها سابقه دارد  ها قرن  درمان بيماريي براياستفاده از گياهان داروي

 پيشرفته و در حال پيشرفت ي از کشورهاي اکنون نيز در بسيارو هم

در حال حاضر ). ۲( رود ي درمان بشمار ميبعنوان يک راه اصل

 در عين حال تقريبا ي هستند ولي مدرن شيمياييبخش عمده داروها

  ).۳و۱( دارند ي منشا گياهي دارويي درصد فرآورده ها۳۰

گياهان , جمله ايران از کشورها از ي بسياريـ سنتيزشکـدر پ

 روند و در منابع يها بکار م  از بيماريي درمان بسياري برايداروي

 در مورد کاربرد ي توضيحات مفصلي هر کشوري داروييشناس گياه

 ي غربيدر کشورها). ۱-۵(هان مختلف آورده شده است  گيايدرمان

 درمان در يک شرايط يغالبا بطور استاندارد عصاره يک نوع گياه برا

 و Valerian شود؛ بعنوان مثال والريان يمشخص بکار گرفته م

به ) گل هزارچشم( St. John’s wortجوشانده سنت جونز 

). ١( روند ي ماليم بکار مي و افسردگي خوابيترتيب در درمان ب

 ي گياهي از عصاره هاي ايران معموال ترکيبيت در طب سنيول

هر فرد بيمار و با توجه  گردد و غالبا اين ترکيب در مورد يتوصيه م

درمان با گياهان در ايران ). ٧و٦( شود ي تعيين ميه شرايط وـب

 ايران مانند ي قديمي دارد بطوريکه در منابع پزشکي طوالنيسابقه ا

 به اين موضوع اختصاص ي مفصليها  ابن سينا بخشينوشته ها

 در ناميدن ي مهم وي با توجه به کارهاي و حت)۷( داده شده است

 ي را بصورت پسوندي گياه نام وي عالوه بر نام علمياهان دارويگي

Officinalis )بعد از نام گونه گياه) ي خانواده گياهان دارويييعن 

 بسيار ي ايران شيوه هاي سنتيدر پزشک). ۶-۸( آورند ي ميداروي

ها مشاهده   درمان بيمارييان براـاده از گياهـ در استفياگونـگون

 بسيار زياد پوشش ي و گوناگونيت جغرافياي شود؛ که با وسعيم

 در ايران با داشتن ي دارد؛ بطوريکه تنوع گياهي آن همسوييگياه

  ).۸( بيش از کل قاره اروپا استي گونه از گياهان آوند٩٥٠٠تقريبا 

 که در ي از گياهان دارويي نوين نشان داده اند که برخيها پژوهش

 يد اثرات ضد ويروس گيرني مورد استفاده قرار مي سنتيپزشک

 توصيف ي از گياهان بعنوان عوامل ضد ويروسيعصاره برخ. دارند

 چندين نوع از فالونوئيدها يبويژه اثرات ضد ويروس, )۹( شده اند

 قرار گرفته اند ي و مشتقات آنها مورد بررساآنتراکينونه, )۱۱و۱۰(

 که اثر قابل Pseudohypericin و Hypericin). ۱۳و۱۲(

 گياه ياز گونه ها, ها دارند رابر رتروويروس در بيتوجه

Hypericum) همچنين نشان ). ۱۴( شوند يگرفته م) يگل راع

 ي يا پلي فنلي که استخالف پليداده شده است آنتروکينونهاي

 را مهار HIV-1ات دارند آنزيم رونوشت بردار معکوس ـسولفون

  ).۱۵(  سازنديم

 مانند يود بنا به داليل موجي با داروهاي ويروسيها درمان عفونت

ها ديده   که در ويروسي در اثر جهش هاييپيدايش مقاومت داروي

,  عود کنندهيها  نهفته و عفونتيها  عفونتيبودن برخ,  شوديم

 جهت ي شود و از اينرو نياز فزاينده اي با شکست روبرو ميگاه

تحقيق در ). ۱۶( جديد وجود دارد ييافتن ترکيبات ضد ويروس

 در ي و ترکيبات موجود در آنها راهبرد مفيديهان دارويمورد گيا

 يدر پژوهش حاضر اثرات ضد ويروس ).۱۷( باشد ياين مورد م

 ي ايران در شرايط آزمايشگاهيبيست و پنج گونه از گياهان داروي

  . قرار گرفتيها مورد بررس  از ويروسي تعداديرو

  :ها مواد و روش

  :  تهيه عصاره گياهان-۱

 ايران ي سنتيـ پزشکيها ابـم و کتـ به كتب طب قديهـبا مراجع

مرغان، آبله، ورم  بيست و پنج گونه گياهي كه در درمان آبله ) ۷ و۶(

الريه، سرطان، خروسك و آفت دهان مورد استفاده قرار  ها، ذات لوزه

بعد از فراهم آوردن گياهان و ). ۱جدول (  گرفتند، انتخاب شديم

بر اساس , شناسي اهـاس گيـط كارشن و تاييد آن توسيايـاسـشن

 مورد استفاده آنها يها  بخشي توصيه شده در طب سنتيها روش

 مانند پرسياوشان و بابونه که جوشانده يدر مورد گياهان. تهيه گرديد

 مورد استفاده آنها بطور يها  گردد ابتدا بخشيآنها توصيه م

ک سپس ماده کامال خش.  محيط خشک گرديديجداگانه در دما

 دقيقه ۱۰و پودر حاصله به مدت , بوسيله آسياب پودر گرديد

در مورد افتيمون به علت اينكه در طب سنتي . جوشانده شد

دانند، در حمام اولتراسوند  اثر شدنشان مي جوشاندن آنها را باعث بي

همچنين در مورد تخم کتان و .  آبي از آنها به دست آمد عصارة

 يابتدا تخم ها, ستفاده قرار گرفتشنبليله كه لعاب آنها مورد ا

لعاب , تمذكور در آب خيسانده شدند، سپس با استفاده از حرار

 مانند شاهتره و گالب از روش تقطير استفاده .بيشتري بدست آمد

شد و همينطور در مورد کاهو و ترنجبين از آب برگ و در مورد 

 رب تهيه در حاليکه از توت سياه, صبر زرد از شيرابه آن استفاده شد

 ياد شده توسط يها هاي آبي بدست آمده با روش عصاره. گرديد

صافي صاف گرديده و سپس در دستگاه فريز دراير قرار گرفتند تا 



٥١ /                       سيد حميدرضا منوری و همکاران )                           ۱۳۸۶ تابستان ۲ شماره ۱سال ( مجله ميکروب شناسي پزشکي ايران 

 جداگانه تا زمان يپودرهاي حاصل در ويالها. كامالً خشك شوند

با در هنگام آزمايش از پودر گياهان .  شدنديآزمايش نگهدار

.  تهيه گرديدml/mg ۲۰ محلول DMEMاستفاده از محيط کشت 

  . ميکرون مورد فيلتراسيون قرار گرفتند۲۲/۰ يسپس با فيلترها

  : ويروس و سلول-۲

 ژنوم يويروس سرخک سويه ادمونستون بعنوان يک ويروس دارا

RNAي دکتر عباس شفيعي جناب آقاياهداي( ي تک رشته منفي, 

 ي سرمساز موسسه تحقيقات واکسن وياز آزمايشگاه ويروس شناس

 بعنوان يک WHO سويه رفرنس ۱۱اکو ويروس تيپ , )يراز

 سرکار خانم ياهداي(  تک رشته مثبت يRNA ژنوم يويروس دارا

 تشخيص فلج اطفال ي از آزمايشگاه مليدکتر حميده طباطبائ

روتا ويروس , ) تهرانيدانشگاه علوم پزشک, دانشکده بهداشت 

 دو رشته يRNAوم ـ ژنيروس داراـ بعنوان يک ويSA11سويه 

دانشگاه علوم ,  دانشکده بهداشتياز آزمايشگاه ويروس شناس(

 ثبت شده در ۵ تيپ يآدنو ويروس شناس, ) تهرانيپزشک

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieuhygiene (RIVM)ي هلند بعنوان يک ويروس دارا 

 يصادر سرکار خانم دکتر حوريه ياهداي(  دو رشته يDNAژنوم 

و هرپس سيمپلکس )  دانشگاه شاهدياز آزمايشگاه ميکروبيولوژ

 ژنوم ي بعنوان يک ويروس داراKOS سويه ۱ويروس تيپ

DNAدانشکده ياز آزمايشگاه ويروس شناس(  دو رشته ي 

در انتخاب . فراهم گرديدند)  تهرانيدانشگاه علوم پزشک, بهداشت

 ي تکثيريا هيد که از همه استراتژـ گردييها سع روسـوي

  . حضور داشته باشدي در مجموعه مورد بررسيويروس, ها ويروس

 يولهاـ سرخک و هرپس سيمپلکس از سليها  کشت ويروسيبرا

Vero ,يها  کشت روتاويروس از سلوليبرا BS-C-1 ,يبرا 

 کشت اکو ويروس ي و براHep-II يها آدنوويروس از سلول

 ياد شده از يها سلول.  استفاده گرديدRD يها  از سلول۱۱تيپ

دانشگاه علوم ,  دانشکده بهداشتي ويروس شناسيآزمايشگاه ها

 کشت آنها از محيط کشت ي تهران فراهم شدند و برايپزشک

DMEMسرم جنين گوساله استفاده گرديد% ۱۰ ي دارا.  

  :ها  تيتراسيون بذر ويروس-۳

که تک اليه  بعد از اين,  ياد شدهيها روسـه بذر ويـ تهييراـب

پس . ويروس به آنها تلقيح گرديد,  مناسب کامل گرديديها لسلو

% ۸۰ رسيد که بيش از يها به حد از آنکه اثرات سيتوپاتيک ويروس

ها برداشت شدند و سپس  ويروس, ها را فراگرفت تک اليه سلول

). ۱۸(  مورد تيتراسيون قرار گرفتندPFU و TCID50با دو روش 

ده بود تا زمان استفاده در ها که عيار آنها مشخص ش بذر ويروس

  . شدنديازت مايع نگهدار

  :ي سلولي رده هايآستانه توکسيسيته عصاره ها رو تعيين -۴

 اثرات ين منظور از دو روش مشاهد ميکروسکوپي ايبرا

استفاده   نوترال رديزيرنگ آمو  CPEسيتوتوکسيک بصورت 

 ياد شده يها  نخست سلولي روش مشاهد ميکروسکوپرد. ديگرد

 خانه کشت داده شدند و بعد از اينکه تک اليه ۹۶ ير ميکروپليتهاد

 از هر عصاره ي مختلفيها رقت, ها حاصل شد  از سلوليکامل

 يبرا. ها اضافه گرديد  به سلولDMEM در محيط کشت يگياه

 بعنوان کنترل سلول در نظر گرفته يهر عصاره در يک چاهک انتهاي

 اطمينان بيشتر يبرا. ديدشد و فقط محيط کشت به آن اضافه گر

ها در  سپس سلول . هر عصاره چهار رديف اختصاص داده شديبرا

هفته هر روز از نظر خصوصيات  انکوباتور قرار داده شدند و تا يک

 CPE و ظهور اثرات توکسيک عصاره ها بصورت يميکروسکوپ

 از عصاره يباالترين غلظت.  قرار گرفتندي ميکروسکوپيمورد بررس

 همانند کنترل داشتند و هيچگونه يها در حضور آن ظاهر که سلول

  . گرديدي آنها نبود بعنوان آستانه توکسيسيته تلقياثر توکسيک رو

 زنده رنگ يها  نوترال رد فقط سلولياتي حيزيروش رنگ آم در

 ي چاهک۹۶ يها در ميکروپليتها  سلولن روشيدر ا .رندي گيم

ها بدست   از سلوليکاملکشت داده شدند و پس از اينکه تک اليه 

 به DMEM از هر عصاره در محيط کشت ي مختلفيها  رقت،آمد

 ي هر عصاره در يک چاهک انتهاييبرا. ها اضافه گرديد سلول

بعنوان کنترل سلول در نظر گرفته شد و فقط محيط کشت به آن 

 ۲CO گاز ي ساعت در گرمخانه دارا۴۸ و بمدت اضافه گرديد

 نوترال  ميکروليتر۱۰۰ کشت طيه محي تخلبعد از. دي گردينگهدار

و بمدت سه  فه گرديداضا به همه چاهکها µg/ml ۱۲۰رد با رقت 

O  ساعت در 
C۳۷از رنگ تخليه شدند چاهكها سپس  . قرار داده شد

% w/v ۵/۰متشكل از( ها دو بار توسط فيكساتيو فرمالدئيد و سلول

سپس به . ندشستشو داده شد) كلسيم كلرآيد% w/v ۱فرمالدئيد و 

 =۲/۴PHالكل با  - بافر سيترات ميکروليتر ۲۰۰چاهکها هر يك از 

 OD سپس . گذاشته شدندc°۴ ساعت در ۲و بمدت گرديد اضافه 

 هر OD. مورد سنجش قرار گرفت nm۵۵۰ طول موج چاهکها با

ها و نهايتا با تعداد  چاهک با ميزان رنگ جذب شده توسط سلول

ها که در   از سلوليچاهک). ۱۹( زنده ارتباط دارد يها سلول

 چاهک کنترل OD مشابه با ODحضور باالترين غلظت عصاره 

 .قرائت گرديد يسلول داشت بعنوان آستانه توکسيسيته عصاره تلق

  ). ۱جدول (  باشدي باالتر ميقت اين روش از روش قبلد
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 مورد ييدارو گياهان يعصاره ها ي اثرات ضد ويروسيبررس -۵

  :نظر

 بر ي گياهان داروييعصاره ها ي اثرات ضد ويروسي بررسيبرا

.  خانه کشت سلول تهيه گرديد۹۶ها نخست در پليت   ويروسيرو

 ي گياهان داروييعصاره هابعد از تشکيل تک اليه سلول ويروس و 

  .ها اضافه گرديد به صورت زير به سلول

محيط +  تک اليه سلول ي يک چاهک بعنوان کنترل سلول؛ حاو-

  کشت

محيط +  تک اليه سلول ي چاهک بعنوان کنترل ويروس؛ حاو يک-

   ويروسTCID50 ۱۰۰+  کشت

محيط +  تک اليه سلول ي يک چاهک بعنوان کنترل دارو؛ حاو-

  ي گياهان دارويي عصاره هاباالترين غلظت غير توکسيک+ کشت 

 تک اليه ي عصاره؛ حاوي سپتيکي يک چاهک بعنوان کنترل اثر آنت-

باالترين غلظت + يروس  وTCID50 ۱۰۰+ تمحيط کش+ سلول 

  ي گياهان دارويي عصاره هاغير توکسيک

 گياهان يعصاره ها ي اثر ضد ويروسي دو چاهک بعنوان بررس-

 TCID50 ۱۰۰+  محيط کشت+  تک اليه سلول ي؛ حاويداروي

 يعصاره هايک ساعت بعد باالترين غلظت غير توکسيک (ويروس 

  )ه شد به چاهک افزوديگياهان داروي

 گياهان يعصاره ها ي اثر ضد ويروسي دو چاهک بعنوان بررس-

 TCID50 ۱۰۰+  محيط کشت+  تک اليه سلول ي؛ حاويداروي

 يعصاره هادو ساعت بعد باالترين غلظت غير توکسيک (ويروس 

  ) به چاهک افزوده شديگياهان داروي

ها مورد   سلولي يک هفته ظاهر ميکروسکوپي روز ال۳به مدت 

ها در   مربوط به ويروسCPE قرار گرفتند و اثرات يبررس

در چاهک کنترل .  مختلف مورد مشاهده قرار گرفتنديچاهکها

در چاهک . ها بايد از ظاهر نرمال برخوردار باشند سلول, سلول

 را يمربوط به کنترل ويروس بايد ويروس بطور کامل تک اليه سلول

ر آن مشهود  تيپيک ويروس دCPEتخريب کرده باشد و اثرات 

بايد , در چاهک مربوط به کنترل دارو نيز همانند کنترل سلول. باشد

 مربوط به يدر چاهکها. ها از ظاهر نرمال برخوردار باشند سلول

اگر عصاره اثر , ي گياهان داروييعصاره ها ي سپتيکيکنترل اثر آنت

ها نرمال خواهند   ويروس داشته باشد سلولي رويممانعت کننده ا

 ي سپتيکي از اثر آنتي تواند ترکيبي اثر عصاره بر ويروس ميبود ول

در حاليکه ,  قلمداد شودي و يا هر يک به تنهايي ويروسيو اثر آنت

 يک ساعت بعد و دو ي مربوط به اثر ضد ويروسيدر چاهکها

 باشد و در ي عصاره مورد مطالعه مي ويروسيساعت بعد اثرات آنت

 نرمال خواهند داشت و در يهرها ظا صورت موثر بودن دارو سلول

 CPEغير اينصورت مشابه خانه مربوط به کنترل ويروس اثرات 

  .مربوط به ويروس مشاهده خواهد شد

  :ي گياهان داروييعصاره ها تعيين طيف غلظت و زمان موثر -۶

 يها روش با ي اثر ضد ويروسي دارايدر مورد عصاره ها

Neutralization Test (NT) و Plaque Reduction 

Assay(PRA)  ,در .  موثر عصاره تعيين گرديديها ها و زمانتيتر

 ي به همه چاهکهاي بعد از تشکيل تک اليه سلولNTروش 

سپس رقت . ويروس اضافه گرديد TCID50۱۰۰ميکروپليت 

 آن ويروس موثر بودند يک ي که روي از عصاره هاييسريال دوتاي

. ا اضافه گرديددو ساعت بعد و سه ساعت بعد به چاهکه, ساعت

بعد . در هر رديف يک چاهک بعنوان کنترل سلول در نظر گرفته شد

 ي يک هفته ظواهر ميکروسکوپي روز ال۲از انکوباسيون به مدت 

 از عصاره و يهاي  گرفتند تا رقتيها مورد مشاهده قرار م سلول

  . کنند مشخص گرددي توانستند ويروس را خنثي که ميهاي زمان

 عمل گرديد با اين تفاوت که به NTبق روش  مطاPRAدر روش 

 ويروس اضافه گرديد و بعنوان محيط PFU۱۰۰ پليت يچاهکها

اثر .  آگارز استفاده گرديدي حاوDMEMکشت نگهدارنده از 

 در مقايسه با کنترل ي ويروسيعصاره بصورت کاهش تعداد پالکها

  . گرددي مربوطه مشخص مي در خانه هايويروس

  :يافته ها

ر ـ هياره ها روـانه توکسيسيته عصـان دادند که آستـ نشايجـنت

 ييکسان م Hep-II و Vero ,RD,BSC-1 يچهار دودمان سلول

 از آنها مانند کندر بسيار توکسيک بودند و يبرخ). ۱جدول ( باشد

 آنها قابل استفاده نبود در حاليکه هر µg/ml ۵۰ ي بااليها غلظت

 عصاره ي برخµg/ml ۱۰۰۰ت ـا حد غلظـ تيولـان سلـچهار دودم

 يه کبر را تحمل مـر و ريشـانجي, رانـاميـاره مـانند عصـها م

  ). ۱جدول ( کردند

 عصاره ها نشان داد که هيچ کدام از ي اثرات ضد ويروسيبررس

روتاويروس و ,  ويروس سرخکي روي مورد بررسيعصاره ها

 RNA يعبارت ديگر عصاره ها روه ب.  موثر نيستند۱۱اکوويروس 

يک از مراحل   نداشتند و در هيچي اثري مورد بررسيها ويروس

از بين ). ۲جدول (  کردنديها ممانعت ايجاد نم تکثير اين ويروس

, سماق,  تنها چهار مورد برگ نيلوفر سفيدي مورد بررسيعصاره ها

 موثر بودند و در HSV-1 آدنوويروس و يماميران و هليله زرد رو

  به مراتب بيشتر بودHSV-1 ي ها رو عصارهيمقايسه اثر ممانعت

  ). ۲جدول (
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  Hep-II و Vero ,RD,BSC-1هاي   تعيين آستانه توکسيسيته گياهان دارويي روي کشت سلول:۱جدول شماره 

  ٭آستانه توکسيسيته روي سلولها    نام گياهان دارويي

 Vero BSC1  Hep2  RD    روش تهيه   نام علمي  نام فارسي

 ۶٠٠ ۶٠٠ ۶٠٠ ۶٠٠ دم کرده اولتراسوند Cuscuta campestris  افتيمون

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  جوشانده  Ficus carica  انجير

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠  جوشانده  Astragalus fasciculifolius Boiss  )کنجيده سرخ و سفيد (انزروت

 ۲۰۰ ۲۰۰ ٢٠٠ ٢٠٠  جوشانده  Tripleurospermum disciforme  )معروف به بابونه شيرازي(بابونه 

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  جوشانده  Nymphea alba  برگ نيلوفر سفيد

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  جوشانده  Houdeum vulgare  )جومقشر(بلغور جو 

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠  جوشانده  .Adianthum capillus veneris L  پرسياوشان

اندهجوش+ لعاب .Trigonella foenum-graceum L  تخم شنبليله  ۱۰۰۰ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ 

 ۶٠٠ ۶٠٠ ۶٠٠ ۶٠٠  لعاب  .Linum usitatissimum L  تخم كتان

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠  آب  Alhagi pseudoalhagi (M.B.) Desv  ترنجبين

 ۹۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰  رب  Morus alba L. var. nigra  توت سياه

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  جوشانده  .Capparis spinosa L  ريشه كبر

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠  جوشانده  .Rhus coriaria L سماق

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠  تقطير  Fumaria parviflora  شاهتره

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  شيرابه  .Aloe spp  صبرزرد

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  جوشانده  Anacyclus pyrtrum عاقرقرحا

 ۲۰۰ ۲۰۰ ٢٠٠ ٢٠٠  آب برگ  .Lactuca sativa L  كاهو

 ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰  عصاره آبي  .Bowswellia sp كندر

 ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰  آب برگ  .Coriandrum sativum L گشنيز

 ۹۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰  تقطير  Rose Water  گالب

+ اكسيد آهن+ ٭چوب درخت صندل( گل ارمني

  )كربنات كلسيم
 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  جوشانده   Santalum album٭

 ۲۰۰ ۲۰۰ ٢٠٠ ٢٠٠  جوشانده  .Alcea ficifolia L گل ختمي

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠  عصاره آبي  .Rosa damascena Mill )گل محمدي( گل سرخ

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ۱۰۰۰  جوشانده  Chelidonium majus ماميران

  µg/ml غلظت داروها بر حسب ٭
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آدنوويروس و , ويروس سرخک, روتا ويروس, ۱ گياهان دارويي روي ويروس هرپس سيمپلکس تيپتعيين اثرات ضد ويروسي:  ۲جدول شماره 

  ۱۱اکوويروس تيپ

  اثر دارو روي ويروسها    نام گياهان دارويي

HSV1   نام علمي  نام فارسي
a
 RV

b
 MV

c AdV
d Eco11

e 

 - - - - -  Cuscuta campestris  افتيمون

 - - - - -  Ficus carica  انجير

 - - - - -  Astragalus fasciculifolius Boiss  )کنجيده سرخ و سفيد (زروتان

معروف به بابونه (بابونه 

  )شيرازي
Tripleurospermum disciforme  - 

- - - - 

 - + - - +  Nymphea alba  برگ نيلوفر سفيد

 - - - - -  Houdeum vulgare  )جومقشر(بلغور جو 

 - - - - -  .Adianthum capillus veneris L  پرسياوشان

 - - - - -  .Trigonella foenum-graceum L  تخم شنبليله

 - - - - -  .Linum usitatissimum L  تخم كتان

 - - - - -  Alhagi pseudoalhagi (M.B.) Desv  ترنجبين

 - - - - -  Morus alba L. var. nigra  توت سياه

 - - - - -  .Capparis spinosa L  ريشه كبر

 - + - - +  .Rhus coriaria L سماق

 - - - - -  Fumaria parviflora  شاهتره

 - - - - -  .Aloe spp  صبرزرد

 - - - - -  Anacyclus pyrtrum عاقرقرحا

 - - - - -  .Lactuca sativa L  كاهو

 - - - - -  .Bowswellia sp كندر

 - - - - -  .Coriandrum sativum L گشنيز

 - - - - -  Rose Water  گالب

+ اكسيد آهن+ ٭چوب درخت صندل( گل ارمني

  )كربنات كلسيم
 -   Santalum album٭

- - - - 

 - - - - -  .Alcea ficifolia L گل ختمي

 - - - - -  .Rosa damascena Mill )گل محمدي( گل سرخ

  -  +  -  -  +  Chelidonium majus ماميران

 - + - - +  .Terminalia chebula Retz هليله زرد

a (۱ويروس هرپس سيمپلکس تيپ       b ( روتا ويروس     c ( ويروس سرخک      d (  آدنوويروس     e (۱۱اکوويروس تيپ  
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 آدنوويروس و ييافته ها در مورد تاثير برگ نيلوفر سفيد بر رو

HSV-1غلظت ي نشان داد که وقت µg/ml ۱۰۰۰ عصاره يک 

ر ـرار گرفت تکثيـاده قـورد استفـح ويروس مـلقيد از تـاعت بعـس

HSV-1 ه با همين شرايط تکثير ـدر حاليک, اهش دادـک% ۵۰ را

 ي پالک ويروس۷۳کاهش يافت و تعداد % ۲۷آدنو ويروس در حد 

 پالک بود در چاهک مربوطه مشاهده ۱۰۰در مقايسه با کنترل که 

ورد استفاده  ساعت بعد م۲ يهمين غلظت دارو وقت). ۳جدول ( شد

 عدد ۷۸ عدد به ۱۰۰ را از HSV-1 يها تعداد پالک, قرار گرفت

 بعد از سه ي عدد کاهش داد ول۹۳ عدد به ۱۰۰و در آدنوويروس از 

  نداشتيها اثر قابل توجه  هيچ يک از ويروسيساعت تقريبا رو

 برگ نيلوفر سفيد در µg/ml ۵۰۰ کمتر از يغلظت ها). ۳جدول (

  نشان ندادي تاثير ممانعت کننده اHSV-1 تکثير آدنوويروس و

  ). ۳جدول (

 نشان HSV-1 آدنوويروس و ييافته ها در مورد تاثير سماق بر رو

 عصاره يک ساعت بعد از تلقيح µg/ml ۴۰۰ غلظت يداد که وقت

% ۴۸ را به HSV-1ويروس مورد استفاده قرار گرفت تکثير 

ويروس تکثير آدنوحاليکه با همين شرايط کاهش داد، در ) پالک۴۸(

 در مقايسه با ي پالک ويروس۷۲کاهش يافت و تعداد % ۷۲تا حد 

). ۴جدول (  پالک بود در چاهک مربوطه مشاهده شد۱۰۰کنترل که 

يک از   هيچي سماق تقريبا روµg/ml ۳۰۰ کمتر از يغلظت ها

  ).۴جدول (ها موثر نبودند  ويروس

 HSV-1يروس و  آدنووييافته ها در مورد تاثير ماميران بر رو

 عصاره يک ساعت بعد از µg/ml ۱۰۰۰ غلظت ينشان داد که وقت

هر دو ويروس را س مورد استفاده قرار گرفت تکثير تلقيح ويرو

 ساعت بعد ۲ يهمين غلظت دارو وقت). ۵جدول (کامال مهار نمود 

 و آدنوويروس HSV-1 يها تعداد پالک, مورد استفاده قرار گرفت

در , داد عدد کاهش ۳۶ عدد و ۲۲عدد به  ۱۰۰را به ترتيب از 

 سه ساعت بعد از تلقيح ويروس مورد استفاده قرار يحاليکه وقت

 کاهش داد% ۹و آدنوويروس را % ۲۶ را HSV-1گرفت تکثير 

 ماميران نيز µg/ml ۴۰۰و  µg/ml ۵۰۰ يها غلظت). ۵جدول (

 يود نشان دادند ولـها از خ روسـ ويي رويل توجهـر قابـاث

ها نداشتند   ويروسي روي کمتر از آن اثر مطلوبيها غلظت

  ). ۵جدول (

 HSV-1 آدنوويروس وييافته ها در مورد تاثير هليله زرد بر رو

 عصاره يک ساعت بعد از µg/ml ۲۰۰ غلظت ينشان داد که وقت

 و HSV-1تلقيح ويروس مورد استفاده قرار گرفت تکثير 

همين ). ۶جدول ( دکاهش دا% ۲۴و % ۵۰آدنوويروس را به ترتيب 

تعداد ,  ساعت بعد مورد استفاده قرارگرفت۲ يغلظت دارو وقت

 ي عدد کاهش داد ول۸۰ عدد به ۱۰۰ را از HSV-1 يها پالک

 سه ساعت يدر حاليکه وقت, ويروس نداشت آدنوي رويديگر اثر

يک از   هيچيبعد از تلقيح ويروس مورد استفاده قرارگرفت رو

  هليله زرد µg/ml ۱۰۰غلظت ). ۶ل جدو( ها موثر نبود ويروس

 يها  غلظتي تکثير هر دو ويروس نشان داد ولي روياثر ناچيز

در مقايسه ). ۶جدول (  هيچکدام موثر نبوديتر از آن رو پايين

  . از خود نشان داديماميران نسبت به بقيه اثر بسيار مطلوبتر

    

و آدنوويروس بروش  HSV-1ي ويروسهاي مختلف روي برگ نيلوفر سفيد در زمانها غيرتوکسيکي غلظتهاي اثر ضد ويروسيبررس :۳جدول شماره 

Plaque Reduction Assay  
  غلظت دارو  آدنوويروس    هرپس سيمپلکس ويروس  

µg/ml     ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از      ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از   

 ۱۰۰  ۹۳  ۷۳    ۱۰۰  ۷۸  ۵۰٭    ۱۰۰۰

۵۰۰    ۷۷  ۹۰  ۱۰۰    ۹۱  ۹۲ ۱۰۰ 

۴۰۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۲۰۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۱۰۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

Virus control   ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

   ويروسي تعداد پالکها٭

  

  



٥٦ ...بررسي اثرات ضد ويروسي بيست و پنج گونه از  /     

 و آدنوويروس بروش HSV-1ي ويروسهايمختلف رو ي غيرتوکسيک سماق در زمانهاي غلظتهاي اثر ضد ويروسي بررس:۴جدول شماره 

Plaque Reduction Assay  
  غلظت دارو  آدنوويروس    هرپس سيمپلکس ويروس  

µg/ml     ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از      ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از   

 ۱۰۰  ۱۰۰  ۷۲    ۶۲  ۷۴  ۴۸٭    ۴۰۰

۳۰۰    ۷۸  ۹۲  ۱۰۰   ۹۰  ۱۰۰ ۱۰۰ 

۲۰۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۱۰۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

Virus control   ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

     ويروسي تعداد پالکها٭

  

 و آدنوويروس بروش HSV-1ي ويروسهاي مختلف روي غيرتوکسيک ماميران در زمانهاي غلظتهاي اثر ضد ويروسي بررس:۵جدول شماره 

Plaque Reduction Assay  
  غلظت دارو  آدنوويروس    هرپس سيمپلکس ويروس  

µg/ml     ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از      ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از   

 ۹۱  ۳۶  ۰    ۷۴  ۲۲  ۰٭    ۱۰۰۰

۵۰۰    ۰  ۵۸  ۱۰۰   ۵۲  ۶۲ ۹۴ 

۴۰۰    ۲۰  ۷۶  ۱۰۰   ۶۴ ۸۸ ۱۰۰ 

۲۰۰    ۵۲  ۹۱  ۱۰۰   ۹۳ ۹۶ ۱۰۰ 

۱۰۰    ۷۶  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۵۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

Virus control   ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

     ويروسي تعداد پالکها٭

  

و آدنوويروس بروش  HSV-1ي ويروسهاي مختلف روي غيرتوکسيک هليله زرد در زمانهاي غلظتهاي اثر ضد ويروسيبررس: ۶جدول شماره 

Plaque Reduction Assay  
  غلظت دارو  آدنوويروس    هرپس سيمپلکس ويروس  

µg/ml     ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از      ساعت۳بعد از    ساعت۲بعد از    ساعت۱بعد از   

 ۱۰۰ ۱۰۰  ۷۶    ۱۰۰  ۸۰  ۵۰٭    ۲۰۰

۱۰۰    ۹۰  ۱۰۰  ۱۰۰    ۹۰  ۱۰۰ ۱۰۰ 

۸۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۶۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۴۰    ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

Virus control   ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

   ويروسي تعداد پالکها٭

  

  

  

  



٥٧ /                       سيد حميدرضا منوری و همکاران )                           ۱۳۸۶ تابستان ۲ شماره ۱سال ( مجله ميکروب شناسي پزشکي ايران 

  :بحث

 يها  از جمله بيماريي در موارد متنوعيـ بطور سنتيان دارويـگياه

ه ـ که در مورد اين گونياتـدر تحقيق. دـ روني بکار ميـونـعف

ان ـ از اين گياهيه اند که برخان دادـده است نشـان به عمل آمـگياه

 يهاي زارشـ گير مبناـب). ۹- ۱۷(  دارنديخواص ضد ويروس

 ي عفوني هايارـسرطان و ضد بيم ضد ياـداروه% ۶۰ا ـتقريب

 يان دارويـه گياهـ نيست کيبنابراين شک ).۲۰(  دارنديا طبيعـمنش

 جهت کشف و يعنوان دستمايه بسيار مناسبه  توانند بي ميسنت

 يها در درمان عفونت.  در آينده باشندي ضد ويروسياروهاتوليد د

 وجود دارد؛ يار زيادـ مشکالت بسيي شيمياييا داروهاـ بيويروس

ا پيدايش مقاومت ـ شود و يا بي نمي منتهيو غالبا يا به درمان قطع

و يا اثر ,  گذاردياري نمـ بيمي رويها دارو اثر  در ويروسيداروي

راين ـابـبن). ۱۶(  خواهد داشتيوس عامل ويري رويار کمـبسي

 تحقيق و پژوهش در جهت پيدايش عوامل ي براياز دائمـيک ني

  . نو و موثر وجود دارديضد ويروس

 يـه از طب سنتـست ک ا از آنيـه حاکـژوهش اوليـايج اين پـنت

 غربالگرايانه ي اوليه در جهت بررسيعنوان راهنمايه وان بـ تيم

 يولوژيکـ بيياـه اليتـفع که يـدارويان ـ از گياهيايـه روهـگ

رات ضد ـژوهش اثـدر اين پ .ودـاستفاده نم, دـ دارنيژه اـوي

,  ويروس سرخکير روـ بياهـه گيـ بيست و پنج گونيـويروس

 و هرپس سيمپلکس ۱۱اکويروس تيپ , روتا ويروس, آدنو ويروس

 ه ها نشان دادندـيافت. رار گرفتـ قيـورد بررسـ م۱پ ـروس تيـوي

 يها روسـ ويي روياده هيچ اثرـورد استفـ مياره هاـه عصـک

وم هر ـژن.  ندارند۱۱روس و اکو ويروس تيپ ـروتا وي, سرخک

 RNAوسط آنزيم ـاشد و تـ بي مRNAها  روسـن ويـه ايـس

روس ـ خود ويياصـاختص, )RNA) RDRP مراز وابسته به يپل

د که اين ـ دهيان مـر نشـاثيـدم تـع.  شودي ميازـهمانند س

روس موثر نيستند و ـر ويـل تکثيـدام از مراحـک داروها در هيچ

ا چهار ـام.  کننديار نمـ را نيز مهRDRPم ـبطور قطع و يقين آنزي

, دـر سفيـوفـرگ نيلـ بيـورد استفاده يعنـان مـونه از گياهـگ

Nymphea alba ,  سماقRhus coriaria L , ماميران

Chelidonium majusزرد و هليله  Terminalia chebula 

Retzويروس و  آدنوي روHSV-1ير ضد ويروسـاث.  موثر بودند 

 يان روـ بارزتر از اثرشHSV-1يورد روـار مـر چهـه

 µg/ml و µg/ml ۱۰۰۰ يها ه غلظتـروس بود بطوريکـويآدنو

 غلظت يـ کنند وليار مـ را کامال مهHSV-1 ماميران تکثير۵۰۰

µg/ml ۵۰۰دهد ياهش مـک% ۴۸و ويروس را فقط ر آدنـ آن تکثي 

 يها جدول ( يابدياهش مـا کـ ياد شده داروهيها ور غلظتـحض

ها   سلولي هليله زرد رويوکسيسيته باالـه تـه بـوجـا تـب). ۳- ۶

مورد  µg/ml ۲۰۰ يـن دارو يعنـوکسيک ايـتر ـباالترين غلظت غي

ها  س ويروي روير مطلوبـاستفاده قرار گرفت اين دوز دارو اث

 درصد ۲۴ و ۵۰ه ترتيب ـنست ب تقريبا توايـان نداد ولـنش

  . ار سازدـويروس را مهو آدنو HSV-1تکثير

ابتيک و ـ دييـآنت, يـانـ خواص ضد سرطيايـه ژوهشـ پيـط

ه ـ قرار گرفتيوفر سفيد مورد بررسـرگ نيلـودن بـدان بـ اکسييـآنت

 آن يروس در مورد اثرات ضد وييزارشـ گيـول, )۲۱- ۲۳( است

ار مد نظر بوده است و ـ بسييـاق در طب سنتـسم. مشاهده نگرديد

اق ـ مختلف سميه هاـونـ گيه روـ کيايـژوهش هـن پـضم

 يها  ويروسي آن رويام شده است اثرات ضد ويروسـانج

). ۲۴-۲۶( ان داده شده استـ نشHSV و A ,CMV يآنفلوانزا

ه ـابقـا سـ و اروپيدـنه, يـ چينيـران در طب سنتـاده از ماميـاستف

 و يضد ويروس, يـانـرات ضد سرطـ دارد و اثيـ طوالنيـاريخـت

 در يک .)۲۷- ۲۹ (ده استـان داده شـ در آن نشيايـضد باکتري

ه تکثير ويروس ـده است کـان داده شـن نشـرايـژوهش در اوکـپ

). ۳۰( گردد يار مـران مهـاره ماميـ در حضور عصA يزاـآنفلوان

دو  ر هرـه تکثيـان دادند کـز نشـاضر نيـ پژوهش حيه هاـيافت

 يرات آنتـاث.  گردديار مـران مهـاره ماميـروس در حضور عصـوي

) زرد و سياه (هـ مختلف هليلياـه هـ گونيروسـ و ضد وييموتاژن

 يهاي  قرار گرفته است در پژوهشي مورد بررسيهاي ژوهشـ پيـط

ر دو ـه هـن داده اند کاـانجام شده است نشد و کره ـه در هنـک

اد ـروس هرپس سيمپلکس ممانعت ايجـر ويـه در تکثيـلـوع هليـن

  ).۳۱-۳۲(  کنديم

  :نتيجه گيري

 آنها با ا بررسيـه بـان دارويي يکي از زمينه هايي هستند کـگياه

مي توان به عوامل دارويي مؤثري دست ه يقين ـال قريب بـاحتم

ا ـوع از آنهـار نـ ضد ويروسي چهرـن بررسي نيز اثـدر اي. پيدا کرد

ود ـر را از خـرين اثـاره زماني بيشتـر چهار عصـه .مشخص گرديد

اده ـورد استفـ ساعت بعد از تلقيح ويروس م۱ان مي دهند که ـنش

. ه تکثير موثر واقع مي شوندـراحل اوليـو احتماال در م, قرار گيرند

ر ـحل و موقعيت اثه نمي توان مـژوهش اوليـا اين پـال بـدر عين ح

دارو را مشخص نمود و پژوهش هاي دقيق تري الزم است تا 

  . مکانيسم اثر عصاره ها را مشخص نمود

  

  



٥٨ ...بررسي اثرات ضد ويروسي بيست و پنج گونه از  /     

  :تقدير و تشکر

در پايان از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران و 

هايي از هزينه  پژوهشکده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي که بخش

 و از عزيزاني که در پژوهشکده گياهان هاي طرح را بر عهده داشتند

دارويي و بخش ويروس شناسي دانشکده بهداشت در اجراي 

  .پژوهش همکاري داشتند تشکر و قدرداني مي گردد
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