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  HSV-1تکثیر بر روي خرزهره  عصاره آبی سرخارگل و کنندگی اثر پیشگیري
   *1ملیحه فراهانی
  

  چکیده
هفتگی ویروس با دوره ن دلیل پیدایش مقاومت دارویی و ا داروهاي شیمیایی بهب HSV-1 هاي ویروس يبیماردرمان  :زمینه

  بررسی شد. HSV-1تکثیر ویروس  ازپیشگیري ر بو خرزهره  سرخارگلگیاه اثر  این پژوهش در. است مشکالتی روبرو
بر گیاهی  هاي عصارهو پس از سنجش آستانه توکسیسیته  گردید با روش جوشاندن آمادهگیاه هردونخست عصاره آبی  ها: روش

  از با روش بازدارندگی ها سی عصارههرپضد اثر ، cytopathic effect(CPEبا ارزیابی( Hep-2 اي دودمان یاخته يرو
)cytopathic effect (CPE   شد.ویروس بررسی  

بیش هاي  (غلظت داشت Human epithelial type 2 Hep-2)( هاي روي یاختهبرعصاره خرزهره بیشترین توکسیسیته را  ها: یافته
خوبی را بر روي  سیهرپضد ویژگی ها کاررفته بر روي یاخته هاي غیرتوکسیک به غلظت درسرخارگل عصاره  ) وml/μg1/0 از
 .به باال ویروس را از تکثیر بازداشت μg/ml400 هاي غلظت در این گیاه نشان داد. HSV-1 یروسو

  هاي غلظت درو ها نداشت  گونه اثر کشندگی بر روي یاخته هیچهاي غیرتوکسیک  غلظت درسرخارگل گیاه  گیري: نتیجه
μg/ml400 ي الزم است.هاي بیشتر پژوهش ،م اثراین داروبراي پیدا کردن مکانیس .به باال از تکثیر ویروس پیشگیري کرد 

  HSV-1خرزهره،  جوشانده، سرخارگل، کنندگی، اثر پیشگیري :ها هواژ کلید

  »3/10/1392 پذیرش:  20/6/1392 دریافت:«
 قم دانشگاه آزاداسالمی واحد ،میکروبیولوژيگروه   .1

  0861-2241127تلفن : ، 4746پالك ی،کوچه شهیدعراق خیابان امام موسی صدر، اراك، دار مکاتبات: عهده*
Email: ami.airia@gmail.com 

  
  مقدمه 

هاي  يگیاهان از گذشته تاکنون براي درمان بیمار
ها در  کاربرد دارویی آن و )1(ند ا رفته کار گوناگون به

ویژه  ههاي بسیاري از دانشمندان بزرگ جهان ب نوشته دست
 امروزه در. )3و  2(ایرانی آمده است  سینا دانشمند ابوعلی

درصد  30اند و  ساخت داروها از گیاهان بهره گرفته
  .)4-6(آید  دست می هاي دارویی از گیاه به فرآورده

اند که گروهی از گیاهان  هاي نوین نشان داده پژوهش
و  )8و  7(دارویی داراي ویژگی ضدویروسی هستند 

فالونوئیدها  ها، از تانن اي در گیاهان سرشار یدهچنین پد
 در. )12و  11( شود و آلکالوئیدها دیده می )10و  9(

توان از گیاه چاي سبز نام برد که فالونوئیدهاي  باره می این
 ) وHIV )13اثر ضدویروسی بر روي ویروس آن 

هاي  امروزه درمان آلودگی دارند.) RSV )14ویروس
دلیل پیدایش مقاومت  شیمیایی بهویروسی با داروهاي 

، دوران نهفتگی گروهی )16و  15(ها  دارویی در ویروس
ها در میزبان و برگشت بیماري با مشکالتی  از ویروس
 پس نیاز به داروهاي ضدویروسی نوین  شود، روبرو می
پژوهش درباره گیاهان ). 18و  17( دوش میاحساس 

 .)19( باره باشد این تواند راهکار درمانی در دارویی می
 سی گیاه سرخارگل یا اکیناسههرپاین پژوهش اثر ضد در

 HSV-1برروي تکثیر ویروس  و خرزهره purpureaگونه 
پوستان آمریکایی گیاه  گذشته سرخ در بررسی گردید.

هاي  تب و زخم سرخارگل را براي درمان مارگزیدگی،
سال گذشته  50سرخارگل در ).7( بردند کار می کهنه به

ضدقارچی و  اي داشتن ویژگی ضدویروسی،بر

شی
ژوه
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 .)20(است ضدباکتریایی خود در جهان شناخته شده 
 دهد نشان می  in vivo و   in vitroهاي  همچنین بررسی

ضدویروسی و  که این گیاه شاید اثرهاي ضدآماسی،
گیاه خرزهره در . )21(تنظیم دستگاه ایمنی داشته باشد 

داشته ژگی ضدباکتري هند و بنگالدش ویفرهنگ باستانی 
ها و  درمان سرطان درو در پزشکی سنتی عرب نیز است 

فرهنگ  در. )22( رود می کار بههاي نقص ایمنی  بیماري
هاي  براي درمان تبخال خرزهرهباستانی ایران کاربرد 

خرزهره براي  در پزشکی نوین .)3( هرپسی بوده است
وزالمعده ل و هاي مثانه، کلیه، کبد، تخمدان درمان سرطان

  .)23( کارایی دارد
  

  ها مواد و روش
  گیري گیاه: عصاره .1

و خرزهره  purpureaگونه گیاه سرخارگل یا اکیناسه 
(Nerium oleander) شهر تهران گیاهان دارویی  از بازار

شناسی رسید.  یید کارشناس گیاهأفراهم گردید و به ت
 دار و گلهاي  ساقهبخش  وبخش ریشه گیاه سرخارگل 

گیاه خرزهره جداگانه در دماي محیط خشک  هاي گبر
 صورت گرد درآورده شد. سپس با آسیاب به گردید و

لیتر آب مقطر افزوده  میلی 100به  انگرم از گرد گیاه 100
 22/0با کاغذ صافی  و دقیقه جوشانده شد 10شد و براي 

 پاالیه شد )فناوري کوثر شرکت زیستمیکرون (ساخت 
شده در دستگاه فریزدرایر   پاالیهاي ه عصاره .)25و  24(

 آمده دست آبی به هاي از عصاره .)27و  26( خشک گردید
فراهم گردید و تا  μg/ml1000محلول کاربردي با غلظت 

  داري شد. زمان آزمایش در یخچال نگه
 ویروس و یاخته: .2

عنوان  بهKOS سویه  1پس سیمپلکس ویروس تیپ هر
اي و دودمان  رشتهدو  DNAیک ویروس داراي ژنوم 

کار برده شدند.  براي کشت ویروس به  Hep-2 اي یاخته
 از HSV-1و ویروس  Hep-2 اي کشت یاخته

شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه  هاي ویروس آزمایشگاه
 علوم پزشکی تهران فراهم گردید. 

 کشت ویروس: .3

روش پاساژ  باHep-2 اي  با فراهم کردن کشت یاخته
روس بر روي آن شمار زیادي ویروس دادن و بردن وی

آید. هنگامی که اثر  دست می براي بررسی عیار ویروس به
تک الیه  درصد 80ها بیش از  سایتوپاتیک ویروس

ها برداشت شدند و سپس  ویروس ،ها را فراگرفت یاخته
  .)28( ویروس سنجیده شد عیار TCID50با روش 

روي گیاهی هاي  سنجش آستانه توکسیسیته عصاره .4
  یاخته:

خانه  96در میکروپلیت  Hep-2هاي  نخست یاخته
الیه کاملی از  کشت داده شدند و پس از این که تک

آبی عصاره  هاي گوناگونی از رقت، ها پدیدار شد یاخته
 )μg/ml50-1/0( خرزهره و) μg/ml1000-50( سرخارگل

 ها افزوده گردید و در به یاخته DMEMمحیط کشت  در
ته تنها محیط کشت ریخته شد. در پایان چاهک کنترل یاخ

گذاشته شد و تا یک  0C37خانه  پلیت آماده شده در گرم
صورت  به یگیاه هاي اثر توکسیسیته عصاره هفته هر روز

CPE  از دید میکروسکوپی بررسی گردید. باالترین غلظت
اي دیده نشد و  گونه آسیب یاخته هیچدر آن عصاره که 

آستانه توکسیسیته آن عصاره گفته  دبوهمانند کنترل یاخته 
  در نظر گرفته شد.

  :گیاهی هاي سی عصارههرپضد بررسی اثر .5
خانه  96در میکروپلیت  Hep-2هاي  نخست یاخته

 الیه کاملی از این که تک کشت داده شدند و پس از
عصاره گیاهی  هاي گوناگونی از رقت ها پدیدار شد، یاخته

) μg/ml50-1/0( هوخرزهر) μg/ml1000-50( سرخارگل
به  DMEMمحیط کشت  در HSV-1ویروس  μg/ml30با 

خانه کنترل یاخته تنها محیط  در. دشها افزوده  یاخته
 و ویروس در خانه کنترل ویروس محیط کشت با ،کشت

در خانه کنترل دارو محیط کشت با باالترین غلظت 
ریخته شد. در  غیرتوکسیک عصاره سرخارگل و خرزهره

گذاشته شد و تا  0C37شده در گرمخانه  آمادهپایان پلیت 
صورت  بهها  سی عصارههرپضد ویژگییک هفته هر روز 

) ویروس از دید CPE )cytopathic effectبازدارندگی از 
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یک از  هر ).2و  1 تصویر( میکروسکوپی بررسی گردید
 د.شها براي سه بار بررسی  آزمایش

 

  ها یافته
هاي گیاهی دیده  رهبررسی آستانه توکسیسیته عصا در

  یغلظت دامنهشد که عصاره گیاه خرزهره در 
μg/ml50-1/0 هاي  بر روي یاختهHep-2 کشنده بود ،

کاررفته آن تنها غلظت  هاي به غلظت درکه  درحالی
μg/ml1000 هاي اثر کشندگی بر روي یاخته Hep-2 
هنگام افزودن عصاره به پلیت  ، ولی در)1(جدول  داشت

 در سرخارگل سیهرپضدبررسی ویژگی  دار براي ویروس
   (CPE)اي  ها بدون آسیب یاخته یاخته μg/ml1000غلظت 

  

   ).1 تصویر( بودند
نشان داد  هاي گیاهی سی عصارههرپآزمایش اثر ضد

کار  هاي غیرتوکسیک به که عصاره سرخارگل در غلظت
ویژگی  ها بر روي یاخته )μg/ml1000-50(رفته 

 در توانستدارد و  HSV-1ضدویروسی خوبی بر روي 
تکثیر کامل بازدارنده  μg/ml400 هاي بیش از غلظت

 μg/ml400-50دامنه غلظتی  ولی در ویروس باشد،
 CPE) و 2(جدول  اند آسیب دیده  Hep-2هاي یاخته

). 2تصویر ( گردد پلیت آزمایشی پدیدار می ویروس در
هاي   عصاره گیاهی خرزهره در غلظتکه  درحالی

μg/ml50-1/0 هاي پلیت آزمایشی، ویروس  همه خانه در
HSV-1  هاي  یاختهوHep-2 3(جدول  را کشته بود(. 

 Hep-2  هاي روي یاخته ي گیاهیها سنجش آستانه توکسیسیته عصاره -1جدول 

آستانه توکسیسیته روي * نام گیاهان دارویی
 ريگی روش عصاره اندام به کاررفته نام علمی نام فارسی Hep-2 يها یاخته

 900 جوشانده ریشه Echinacea purpurea سرخارگل

 >1/0 جوشانده ها برگ دار و گلهاي  ساقه .Nerium oleander L خرزهره

  μg/mlبر پایه عصاره  غلظت :*
 HSV-1بر روي ویروس سرخارگل  سی عصارههرپبررسی اثر ضد -2جدول 

 عصاره گیاهی *1000 *900 800* *700 600* *500 *400 *300 *200 *100 *50

  سرخارگل _ _ _ _ _ _ + + + + +
  ویروس CPEدیده شدن  (+):              ویروس CPEدیده نشدن  ):-(             μg/mlبر پایه عصاره غلظت  :*
  

  

    Hep-2 هاي سالم یاخته -1تصویر 
  

 همراه با اثر  HSV-1شده با ویروس هاي آلوده یاخته -2تصویر 
CPE        
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 HSV-1بر روي ویروس خرزهره  سی عصارههرپبررسی اثر ضد -3ول جد

 عصاره گیاهی *50 25* *5/12 25/6* *13/3 *56/1 78/0* *39/0 *2/0 *1/0

T T T T T T T T T T خرزهره  
 HSV-1 توکسیک بودن عصاره بر μg/ml              : Tبر پایه عصاره غلظت  *:
 

  بحث
از جایگاه باالیی ن گیاهان دارویی در زندگی انسا

هاي  براي بیماري ها ی آندرمان کاربرداند و  برخوردار بوده
 5000 شده در بیش از هاي پیدا نگاره سنگ درگوناگون 

 امروزيهاي  در بررسی .)6(خورد  چشم می بهسال پیش 
 و )10( فالونوئیدها ها، تانن از سرشار دیده شده گیاهان

 ضدباکتریایی، هاي ضدویروسی، آلکالوئیدها ویژگی
امروزه درمان . )12و  11( ضدانگلی دارند ضدقارچی و

 سیمپلکس تیپ یک با هاي ویروس هرپس بیماري
دلیل پیدایش مقاومت  داروهاي شیمیایی امروزي به

آسیکلوویر  به HSVمقاومت مانند ویروس  دارویی در
بدن میزبان و  ، دوره نهفتگی آن در)29و  16، 15(

پس بایستی  .گردد شکالتی روبرو میبرگشت بیماري با م
و  17(پی یافتن داروهاي ضدویروسی نوین باشیم  در
توانند یک راهکار تازه براي  و گیاهان دارویی می )18

  . )30( ویروس باشد هاي این درمان بیماري
هاي آزمایش سنجش آستانه  در این پژوهش یافته

ها نشان داد که عصاره خرزهره در  توکسیسیته عصاره
هاي  هم بر روي یاخته )μg/ml1/0( ترین غلظت پایین

Hep-2 روي  توان آن را بر بسیار کشنده است و نمی
). 1(جدول  کار برد شده به هاي آزمایش ها در غلظت یاخته

 .دیده شده استهاي دیگران نیز  کارآزمایی دراین یافته 
 ،اثر ضدویروسی خرزهره روي بر Juay Jami پژوهش

را  Hep-2هاي  ین گیاه بر روي یاختهویژگی توکسیک ا
ها کاربرد  بر پایه این یافته .)31( ید کرده استأیت

هایی خواهد بود و شاید  سیستمیک خرزهره داراي آسیب
 .بتوان از کاربرد بیرونی آن بهره گرفت یبالینبخش در 

کاررفته آن  بههاي غیرتوکسیک  غلظت درسرخارگل گیاه 
)μg/ml900-50( ر کشندگی بر روي گونه اث هیچ

چون همچنین ). 1 تصویر(نداشت  Hep-2ي ها یاخته
  کاررفته هاي به عصاره خرزهره در همه غلظت

)μg/ml50-1/0 بر روي ویروس (HSV-1 هاي  یاخته و
Hep-2  کشنده بود، بررسی ویژگی ضدهرپسی آن شدنی

کاربرد احتمالی گندزدایی  گرها نشان نبود. این یافته
هاي  باشد. یافته میامروزي خرزهره در زندگی 

د که این عصاره گیاهی هد میشان گذشته نهاي  کارآزمایی
هاي آنفلوآنزا و  ویژگی ضدویروسی بر ویروس

هاي  که بر ویروس ، درحالیرددا 1 پولیوویروس تیپ
HSV-1 رئوویروس و ویروس تب زرد در ،invitro 

شده شاید ناشی از  . این تفاوت دیده)31( ردکارایی ندا
، چون عصاره گیاهی گیري باشد تفاوت در روش عصاره

ساخته شده بود که با این گیري سرد  روش عصاره ها با آن
شیوه شاید مواد کشنده گیاه به درون عصاره راه پیدا 

که در پژوهش ما عصاره خرزهره با  درحالینکرده است، 
مواد  ستهتوان دست آمده بود که می روش جوشاندن به

گیاه سرخارگل  درون عصاره آورده باشد.توکسیک را به 
به باال از تکثیر ویروس  μg/ml400 هاي غلظت درتوانست 
HSV-1 هاي آزمایش عصاره  بر پایه یافته .دنپیشگیري ک

 μg/ml400-50گیاهی سرخارگل در دامنه غلظتی 
آسیب   Hep-2هاي ویروس نبود و یاخته CPEبازدارنده 

زمینه ویژگی  هایی در پژوهش ).2تصویر ( دیدند
پژوهشی در  در .است شدهانجام ضدهرپسی سرخارگل 

ایران عصاره اتانولی پیکررویشی گیاه سرخارگل سویه 
  (یاخته  veroهاي با روش خیساندن روي یاخته پورپورا

خوبی  ضدویروسی آفریقایی) برده شد و اثر میمون سبز
. )32( نشان داد 1سیمپلکس تیپ  روي ویروس هرپس بر
   هاي عصاره آبی گیاه روي یاخته ضراحهش پژو در

Hep-2 تلیوم حلق انسان  هاي سرطانی اپی که از یاخته
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، بررسی گردید و ویژگی ضدهرپسی بودگرفته شده 
عصاره اتانولی  داشت. چون در HSV-1خوبی بر ویروس 

 تواند اثر کننده گیاه می کارفته بر ویژگی پیشگیري الکل به
باشد،  آور براي بدن انسان زیان چنین هم افزایشی داشته و

روش ما براي نشان دادن ویژگی ضدهرپسی سرخارگل 
 شده از هاي گرفته یاخته چون این کار بر است.شاید بهتر 

دهنده کارایی  تواند نشان انسان آزمایش شده است، می
سیمپلکس  هاي هرپس درمان بیماري گیاه سرخارگل در

هاي  عصارهیگري دکارآزمایی در انسانی باشد.  1تیپ 
 ویژگی ضدویروسی بر ،سرخارگلگیاه گونه  8ریشه آبی 

HSV-1 در vitro بیشترین ه است ها نشان داد داشتند. یافته
هاي اکیناسه  در عصاره گلHSV-1 بازدارندگی تکثیر 

عصاره ریشه اکیناسه پورپورا  و sanguineaپالیدا سویه 
 . همچنین در بررسی دیگري)33( گزارش شده است
اکیناسه هاي  گونهعصاره آبی ریشه  ویژگی ضدویروسی

برروي ویروس هرپس سیمپلکس پورپورا و اکیناسه پالیدا 
  veroاي روي کشت یاخته ویروس آنفلوآنزاو  1تیپ 

هاي آن نشانگر ضدویروس بودن ترکیب  یافته دیده شد و
هاي پژوهش ما  . یافته)34( آلکامیدي گیاه سرخارگل بود

عصاره آبی ریشه کنندگی  پیشگیري گیویژزمینه  در

کارآزمایی همسویی  هاي این دو با یافته اکیناسه پورپورا
 Hep-2هاي  کارگیري یاخته تفاوت روش ما به .دارد
 در. باشد که با انسان سازگاري بیشتري دارد می

اکیناسه ساکاریدي گیاه  کارآزمایی دیگري ترکیب پلی
بررسی  HSV-1برروي دوره نهفتگی ویروس پورپورا 

گردید که با افزایش پاسخ ایمنی این دوره را کاهش 
ما آمده در پژوهش  دست هاي به یافته .)35( دهد می

سی اکیناسه هرپها را در زمینه ویژگی ضد هاي آن گفته
  کند.   یید میأپورپورا ت

 

   گیري نتیجه
اثر  Hep-2هاي  در کشت یاخته سرخارگلگیاه 

ویروس هرپس سیمپلکس  سی بسیارخوبی بر رويهرپضد
چون ویژگی  .استویروس و بازدارنده تکثیر  دارد 1تیپ 

هاي انسان  ضدویروسی عصاره آبی گیاه بر روي یاخته
هاي  يبیمارامیدي تازه براي درمان تواند  می ،شددیده 

که به داروهاي امروزي مقاوم  باشدانسان  دراین ویروس 
ین دارو نیاز به ا براي پیدا کردن مکانیسم اثر .شده است

ساخت داروهاي  تا در استهاي بیشتر  پژوهش
 .کار رود ضدهرپسی به
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