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در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک
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تاریخ دریافت50/50/71 :

چکیده
مقدمه :ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک( )HSV-1حاوی  DNAپوشش دار است که در خانواده هرپس ویریده قرار دارد .این ویروس عامل
عفونت های مختلف در سراسر جهان است .استفاده گسترده از آسیکلوویر منجر به ایجاد سویه های  HSVمقاوم به آن شده است بنا بر این نیاز به
یافتن مواد جدید که دارای اثر ضد ویروسی باشند ضروری است .لعلکوهستان از گیاهان دارویی ایران است که برای اهداف مختلفی به ویژه درمان
ناراحتی های گوارشی و تخفیف درد استفاده می شود .تاکنون هیچ گزارشی در زمینه اثر ضد ویروسی این گیاه وجود ندارد؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی
اثر ضد ویروسی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان علیه ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک در شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه آزمایشگاهی عصاره متانولی پودر خشک شده گیاه به وسیله روش خیساندن به دست آمد .سپس حالل توسط
دستگاه تقطیر در خال تبخیر شد .سمیت سلولی و اثر ضد ویروسی به وسیله روش  MTTبر رده سلولی  Veroبررسی گردید .کشت سلولی قبل از
عفونت ،هنگام عفونت و بعد از عفونت با عصاره تیمار شد و اثر ضد ویروسی آن مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش :غلظتی از عصاره که توانست  05درصد ســـلول هـــای  Veroرا از بین ببرد باالتر از  0055میکروگرم در میلی لیتر
اندازه گیری شد .هم چنین نتایج نشان دادند زمانیکه عصاره و ویروس با هم مخلوط گردند بیشترین اثر ضد ویروسی( 34/50درصد) به دست می آید.
بحث و نتیجه گیری :عصاره متانولی مورد پژوهش در برابر  HSV-1اثر ضد ویروسی متوسطی را نشان داد.

واژه های کلیدی :خاصیت ضد ویروسی ،ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک ،رده سلولی  ،Veroلعل کوهستان
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ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان()Oliveria decumbens Vent.

ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان -...فاطمه رودباری و همکاران

111

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.113

مقدمه
ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک( )HSV-1از
خانواده هرپس ویروس ها و یــکی از شــــایع ترین
ویروس های عفونت زا در انسان است( .)2،0این
ویروس عامل عفونت های متعددی مانند تبخال،
فارنژیت ،کراتیت و آنسفالیت در انسان بوده و از جمله
عوامل مرگ و میر در انسان نیز محسوب می شود.
تعدادی از آنزیم های این ویروس از جمله پلی مرازها
می توانند به عنوان اهداف ضد ویروسی به کار
روند( .)3،4برخی از داروها مانند آسیکلوویر ،مشابه های
نوکلئوزیدی هستـــند که از تکثــــیر ویروس هرپس
سیمپلکس نوع یک جلوگیری می کنند .با این وجود در
سال های اخیر مقاومت به داروهای مذکور در حال
افزایش بوده و اگر چه آسیکلوویر هنوز داروی موثر
محسوب می شود اما عوارض جانبی آن از جمله
پیدایش جهش یافته های ویروسی مقاوم به این دارو و
نیز محدودیت در دوران شیردهی موارد مصرف آن را
محدود ساخته است( .)0یکی از گام های مهم برای
حل مشکالت فوق ،گرایش جهانی برای به کار گیری
عصاره های گیاهی است که دارای عوارض جانبی کم
و هزینه پایین هستند(.)6
لعــل کوهســـتان با نــــام علمـــی Oliveria
 decumbens Vent.گیاه یک ساله ،کم و بیش
راست ،منشعب ،ساقه به ارتفاع  25تا  35سانتی متر،
پرشاخه ،گلبرگ ها قرمز و از جمله گیاهان منطقه
ایرانی تورانی می باشد .فصل میوه و گل دهی آن،
اوایل بهار تا اوایل تابستان است و در ترکیه ،عراق،
سوریه و ایران می روید .این گـــونه در ایــران در
استان های کرمانشاه ،چهار محال و بختیاری ،فارس،
خوزستان و بوشهر دیده شده است( .)5در زبان های
محلی به این گیـــاه «دِن»« ،دِنَک» و مُشکــورَک
می گویند( )8و عالوه بر این در گویش محلی
ایالم«نونه خدا»( )9و در استان بوشهر به آن«اُوشه گل
سرخو» نیز گفته می شود(.)05
در طب سنتی ایران از این گیاه در درمان سوء
هاضمه ،اسهال ،دردهای شکمی و رفع تب استــفاده
می شود .در جنوب غرب ایران به صورت سنتی و بومی
از جوشانده و دم کرده گیاه  O.decumbensبرای

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 0:41 IRST on Saturday January 16th 2021

درمان دردهای شکمی و عفونت های داخلی استفاده
می گردد( .)00ترکیبات شیمیایی لعل کوهستان عبارتند
از :تیمول ،کارواکرول ،پاراسیمن ،گاماترپنین( .)8تاکنون
اثرات مختلف گیاه از جمله اثر حفاظتی عصاره لعل
کوهستان در برابــر مســمومیت کـــبدی در موش
صحـــرایی( ،)02تاثیر ضد باکتــــریایی( ،)04اثر ضد
بروسلوزی( ،)03اثر ضد قارچی گیاه لعل کوهستان()00
و فواید سالمت بخش آن در فرآورده هـــای لبنی
پروبیوتیکی گزارش شده است( .)06از آن جا که تاکنون
هیچ تحقیقی روی اثرات ضد ویروسی این گیاه صورت
نگرفته بود ،این پژوهش با هدف بررسی سمیت سلولی
و اثر ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان بر ویروس
هرپس سیمپلکس نوع یک انجام پذیرفت.
مواد و روش ها
عصاره گیری :در این پژوهش از گل های گیاه لعل
کوهستان استفاده شد که از ارتفاعات منطقه پشت کوه
واقع در استان بوشهر جمع آوری و در مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر شناسایی و تائید
گردید .پس از آن ،گل ها زیر سایه خشک شدند و
توسط آسیاب برقی به صورت پودر درآمدند .جهت تهیه
عصاره گیاه مذکور از روش خیساندن استفاده شد .بدین
صورت که  25گرم نمونه به نسبت  0:25با حالل(آب،
متانول  85درصد) مخلوط گردید و به مدت  38ساعت
روی شیکر قرار داده شد .عصاره استخراج شده پس از
صاف شدن به وسیله کاغذ واتمن ،توسط دستگاه تقطیر
در خال در دمای  35درجه سانتی گراد تغلیظ و در آون
با دمای  35درجه سانتی گراد خشک و وزن خشک
عصاره تعیین شد و برای انجام آزمایش ،محلول
کاربردی با غلظت  2555میکروگرم در میلی لیتر تهیه
گردید.
سلول مورد مطالعه :در این پژوهش از رده سلولی
( Veroسلول های اپــی تلـــیال کلیه میمون سبز
آفریقایی) که از انستیتـــوپاستور ایران خریداری شد،
استفاده گردید .سلول های  Veroدر محیــط کشت
سلولی  RPMI1640حاوی  05درصد سرم جنین گاو
به همراه آنـــتی بیوتـــیک های پنی سیلین و
استرپتومایسین کشت داده شدند ،سپس به منظور ایجاد
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تک الیه سلولی در گرم خانه  45درجه سانتی گراد با
دی اکسید کربن  0درصد ،نگهداری گردیدند.
ویروس مورد استفاده :در این پژوهش از ویروس
 ،HSV-1سویه  KOSاستفاده شد .این ویروس توسط
سرکار خانم دکتر «آستانی» عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اهداء گردید.

تعیین آستانه سمیت سلولی عصاره روی سلول های
 :Veroجهت تعیین سمیت عصاره لعل کوهستان بر
سلول های  Veroاز روش نور سنجی با رنگ MTT

و بررسی اثرات آسیب سلولی استفاده شد .در ابتدا به
وسیله محلول کاربردی  2555میکروگرم در میلی لیتر،
رقت های متــوالی با غلظـــت های دو برابری ،0/20
 0555 ،055 ،020 ،62/40و  2555میکروگـــرم در
میلی لیتر به وسیله محیط کشت تازه RPMI1640
تهیه شدند .سپس سوسپانسیون سلولی(به میزان 6555
سلول در هر چاهک) به هریک از چاهک ها اضافه
گردید .میکروپلیت در گرم خانه با دمای  45درجه
سانتی گراد و دی اکسید کربن  0درصد قرار داده شد
پس از این که تک الیه سلولی نمایان گردید ،محیط
کشت قدیمی موجود در چاهک های پلیت تخلیه و
غلظت های مختلف از عصاره گیاهی با حجم نهایی
 255میکرولیتر در چاهک ها و در مجاورت سلول ها
قرار داده شدند .برای هر غلظت دو چاهک در نظر
گرفته شد( )05و هم چنین در دو چاهک به عنوان
کنترل سلول؛ تنها محیط کشت همراه با سرم؛ اضافه
گردید .بدین ترتیب سلول ها در مجاورت غلظت های
مختلف عصاره به مدت  52ساعت با شرایط مذکور
تحت تیمار قرار گرفتند .پس از سپری شدن زمان الزم،
ریخت شناسی سلول ها و اثر سمیت عصاره گیاه به
صورت  CPEاز دید میکروسکوپی بررسی گردید .در
مرحله بعد سلول ها به وسیله بافر فسفات استریل
شست و شو داده شدند .سپس  38میکرولیتر محلول
 MTTبا غلظت  0میلی گرم در میلی لیتر به هر
چاهک اضافه شد و به مدت  4ساعت در گرم خانه با
دمای  45درجه سانتی گراد قرار گرفت .پس از آن،
چاهک ها با محلول ایزوپروپانول به خوبی مخلوط
شدند .در پایان جذب نوری پلیت آماده شده ،در طول
موج  055نانومتر توسط دستگاه االیزا ریدر خوانده شد.

تعیین عیار ویروس  HSV-1با روش :TCID50
ویروس  HSV-1به منظور تهیه بذر ویروسی مناسب،
در محیط کشت سلولی  Veroتکثیر گردید و سپس با
استفاده از عملیات خاص فریز ،ذوب ،سانتریفیوژ تغلیظ
شد و عیار ویروس تلقیح شده ،توسط روش TCID50
تعیین گردید( .)09در این روش ،سلول های  Veroدر
میکروپلیت  96خانه و در محیط کشت کامل(حاوی 05
درصد سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک) کشت داده شدند.
سپس میکروپلیت به گرم خانه  45درجه سانتی گراد
با  CO2%0منتقل شد تا تک الیه سلولی تشکیل
شود .به دنبال آن رقت های لگاریتمی از سوسپانسیون
ویروسی با فواصل یک لگاریتم ( 05-2 ،05-0تا )05-6
در محیط کشت فاقد سرم تهیه شد .در ادامه ،از هر
رقت تهیه شده ویروسی به  3چاهک از ردیف های
مختلف درون میکروپلیت( 96خانه) تلقیح شد .در هر
میکروپلیت چاهک هایی بدون تلقیح ویروس به عنوان
کنترل سلول و چاهک هایی با تلقیح ویروس رقیق
نشده به عنوان کنترل ویروس در نظر گرفته شدند.
میکروپلیت حاوی سلول های تلقیح شده با ویروس،
روزانه از نظر بروز اثرات آسیب سلولی مورد بررسی قرار
گرفت .قرائت نتایج تا  52ساعت پس از تلقیح ویروس
ادامه یافت .رقتی از سوسپانسیون ویروسی که آلوده
کننده  05درصد از سلول های سالم  Veroبود به
عنوان نقطه پایان آزمایش  TCID50در نظر گرفته شد
و برای تعیین عیار ویروس  HSV-1از فرمول کربر
( )Karberاستفاده شد(.)09
 :Lلگاریتم کمترین رقت
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 :Inhibitionدرصد مهار
 :Atجذب نوری نمونه مورد مطالعه
 :Asجذب نوری نمونه کنترل
غلظـــتی از عصــاره که موجب مرگ  05درصد
سلول هـــای  Veroشود CC50 ،آن عــصاره اطالق
می گردد .این مقدار با استفاده از منحنی رگرسیون
خطی تعیین شد.
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نتایج به صورت درصد مهار از طریق فرمول زیر
محاسبه گردید(.)08
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 :Aجذب نوری نمونه های تست شده
 :Bجذب نوری کنترل ویروس
 :Cجذب نوری کنترل سلول
آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از
اندازه تکرار و انوا و برای رسم نمودارها از نرم افزارهای
 Excelنسخه  2505و  SPSSنسخه  06استفاده
گردید.
یافته های پژوهش
عصاره گیری :از جمله مشخصات عصاره گل های
لعل کوهستان حاصل شده می توان به رنگ قهوه ای
تیره و بوی نافذ و مشخص آن اشاره کرد و هم چنین
در محاسبه وزن عصاره خشک ،مقدار تقریبی  5گرم
عصاره خشک به دست آمد.
سمیت سلولی :در این مطالعه اثر سمیت سلولی
غلظت های مختلف عصاره متانولی گل های لعل
کوهستان( 40/20-2555میکروگرم در میلی لیتر) روی
سلول های  Veroبا استفاده از روش  MTTبررسی و
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 :dاختالف لگاریتم های مربوط به میزان رقت های
متوالی تهیه شده
 :Sجمع نسبت چاهک های مثبت به کل چاهک های
تهیه شده برای هر رقت
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره :برای بررسی اثر
ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان از روش MTT
استفاه شد( .)25پس از تکثیر سلول ها و تشکیل تک
الیه سلولی ،غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان
( 055 ،205 ،020 ،62/0 ،40/20و  0555میکروگرم در
میلی لیتر) در سه مرحله(قبل ،هنگام و بعد از عفونت)
به چاهک ها تلقیح شدند که در ذیل با تفصیل بیشتری
شرح داده می شود(.)20
 .0تیمار ویروس  HSV-1با عصاره متانولی لعل
کوهستان پیش از آلوده نمودن سلول های  Veroبا
ویروس(هم زمان با عفونت) :در ابتــدا غلــظت های
مختلف عصاره ،در محدوده ای که برای سلول سمی
نبود به همراه ویروس  HSV-1با عیار TCID50
 ،055به مدت  2ساعت در دمای  45درجه سانتی گراد
تحت تیمار قرار گرفتند .در ادامه مخلوط عصاره و
ویروس فوق الذکر به هر چاهک اضافه گردید و
میکروپلیت آماده شده در دمای  45درجه سانتی گراد
در گرم خانه قرار داده شد.
 .2تیمار سلول های  Veroبا عصاره متانولی لعل
کوهستان پیش از آلوده نمودن سلول های  Veroبا
ویروس ( HSV-1قبل از عفونت) :در ابتدا غلظت های
مختلف عصاره( 40/20تا  0555میکروگرم در میلی
لیتر) به میکروپلیت  96خانه حاوی تک الیه سلولی
 Veroکه از قبــل تهـــیه شــده بود ،اضافه گردید.
میکروپلیت به مدت  2ساعت در گرم خانه با دمای 45
درجه سانتی گراد نگهداری گردید .سپس ویروس
 HSV-1با عیار  055TCID50به سلول ها اضافه شد.
میکروپلیت مجدداً به مدت  2ساعت در گرم خانه با
دمای  45درجه نگهداری گردید.
 .4تیمار سلول های  Veroبا عصاره متانولی لعل
کوهستان پس از آلوده نمودن سلول های  Veroبا
ویروس (HSV-1بعد از عفونت) :نخست سلول های
 Veroدر میکروپلیت  96خانه کشت داده شدند .پس
از این که تک الیه کاملی از سلول ها پدیدار شد،
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ویروس  HSV-1با عیار  055TCID50به آن اضافه
گردید .پس از گذشت  2ساعت و جذب ویروس به
درون سلول ها ،غلـــظت های مخـــتلف عصــاره
( 0555-40/20میکروگرم در میلی لیتر) به سلول ها
اضافه شد و در پایان میکروپلیت آماده شده در گرم
خانه با دمای  45درجه سانتی گراد نگهداری شد.
در این آزمایش ،برای هر غلظت عصاره دو چاهک
در نظر گرفته شد .هم چنین دو چاهک برای هر یک از
کنترل های سلول ،ویروس و عصاره طراحی گردید که
در ذیل توصیف می شود.
دو چاهک به عنوان کنترل سلول؛ حاوی تک الیهسلول و محیط کشت
دو چاهک به عنوان کنترل ویروس؛ حاوی تکالیه سلول 055TCID50 ،ویروس و محیط کشت
دو چاهک به عنوان کنترل عصاره؛ حاوی تکالیه سلول ،باالترین غلظت غیر سمی عصاره و محیط
کشت
میکروپلیت در زمان  23ساعت با استفاده از روش
 MTTمورد بررسی قرار گرفت و درصد مهار مطابق با
فرمول زیر محاسبه گردید(.)24،22
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جهت به دست آمدن غلظتی از عصاره که موجب مرگ
 05درصد سلول ها می گردد( )CC50نمودار رگرسیونی
ترسیم شد(نمودار شماره  .)0همان طور که در نمودار

چاهک پس از  27ساعت .هر نقطه روی نمودار بیانگر میانگین  7مرتبه آزمون است.

بررسی اثرات آسیب سلـــولی ناشــی از سمیت
عصاره گیاه لعل کوهستان بر سلول  :Veroدر شکل

داده شده است .همان طور که در شکل شماره 0
مالحــظه می شــود با افزایش غلظــت عــصاره،
سلول ها گردتر و پراکنــده تر شــدند که بیــانگر
سمیت و به تبــع آن اثرات آســیب سلولی بیشتری
است.

شماره  0تغییرات ریخت شناسی سلول ها ناشی از
اثرات آسیب سلولی عصاره گیاه لعل کوهستان پس از
 52ساعت بر  6555سلول  Veroدر هر چاهک نشان

شکل شماره  .1تصویر میکروسکوپی مقایسه تک الیه سلول  Veroپس از  27ساعت تیمار با عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Aتک الیه سلول  Veroبدون تیمار با عصاره لعل کوهستان
 :Bسلول های  Veroدر غلظت  1666میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Cسلول های  Veroدر غلظت  7666میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان

تعیین عیار ویروس با استفاده از روش :TCID50

 0و با استفاده از فرمول  Karberتعداد کل ویروس
موجود در نمونه محاسبه شد.
) : = L–d (S–0.5فرمول Karber

همان طور که ذکر شد برای تعیین عیار ویروس از
روش  TCID50استفاده شد و بر اساس جدول شماره
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نمودار شماره  .1تعیین سمیت سلولی غلظت های مختلف عصاره متانولی لعل کوهستان بر میزان  0666سلول  Veroدر هر

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.113

شــماره  0دیــده می شــود  CC50برای عصــاره
مــذکور 0600/4 ،میکروگرم در میلی لیـــتر به دست
آمد.
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رقت ویروسی
عفونی شده
تلقیح شده
عفونی شده/تلقیح شده

05-0
3
3
0

05-2
4
3
5/50

بر اساس نــتایج به دست آمده بیشترین اثر ضد
ویروسی از نظــر درصــد مهار ویروس  ،HSV-1در
باالترین غلظت غیر سمـــی عصاره لعل کوهستان
یعنی غلـــظت  0555میکــروگرم در میلی لیتـــر به
مـــیزان  34/50±0/6دیده شــد(نمودار شماره  .)2بر
همین اساس بیشترین اثر ضد ویروســـی از نظر زمان
افزودن عصاره به ترتیـــب در مراحــل تیمار مستقیم
ویـــروس با عصاره قـــبل از آلـــوده نــمودن با
ویروس(هم زمـــان با عفونت) ،پیش تیمار سلول ها با
عصــاره لعل کوهســـتان (قبل از عفونت) ،تیمار
ســـلول ها با عصاره پس از آلــوده نمـــودن
ســـلول ها با ویروس(بـــعد از عفـــونت) و پـــس
از گــــذشت زمـــان  23ســـاعت پـــس از آلوده
شـــدن با ویـــروس دیــده شـــد(نـــمودار شماره
. )2

نمودار شماره  .7مقایسه تیمارهای مختلف عصاره لعل کوهستان با ویروس  HSV-1در غلظت های مختلف پس از  72ساعت
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در این پژوهش عیار ویروس  HSV-1کشت داده
شده در سلول  05 3/0 TCID50/ml ،Veroتعیین شد.
اثر ضد ویروسی عصاره :در این پژوهش ،اثر ضد
ویروسی غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان
روی ویروس  HSV-1به روش  MTTدر میکروپلیت
 96خانه بررسی شد و درصد مهار ویروس در سه مرحله
پیش تیمار سلول ها با عصاره لعل کوهستان ،تیمار
مستقیم ویروس با عصاره قبل از آلوده نمودن با
ویروس ،تیمار سلول ها با عصاره پس از آلوده نمودن
سلول ها با ویروس انجام گرفت.
نمودار شماره  2مربوط به میانگین های درصد مهار
ویروس به تفکیک غلظت و مرحلـــه(تیمار  ،0تیمار
سلول های آلوده به ویروس با عصاره ،تیمار  2پیش
تیمار سلول ها با عصاره ،تیمار  4تیمار ویروس با
عصاره) و در زمان  23ساعت می باشد.

05-4
2
3
5/0

05-3
2
3
5/0

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.113

جدول شماره  .1تعیین عیار ویروس HSV-1
05-0
0
3
5/20

05-6
5
3
5
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بر ویروس دیده می شود .سلول های آلوده به HSV-1

بدون تیمار با عصاره لعل کوهستان به صورت کام ً
ال
گرد دیده می شوند(شکل شماره  .)2Aسلول های
سالم بدون تیمار با عصاره و ویروس به صورت تک
الیه سـلول دیـــده می شـــوند(شکل شماره .)2B
سلول های تیمار شــده با مـــخلوط غلــظت 0555
میکروگـرم در میــلی لیتر عصـــاره لعل کوهســـتان
و  HSV-1ریخت ظاهـــری خــــود را کامالً از
دست نداده اند و دوکـــی شـــکل هســـتند که
نشــان دهنـــده اثر ضـــد ویروســــی عصــــاره
می باشـــد(شکــل شـماره  )2Cو ســــلـــول های
تیـــمار شـــده در این غلظت نسبـــت به سلول های
تیــــمــــار شـــده در ســـایر غـــلظـــت هــــا
شـــباهــــت بیشتـــری به ســـلول هـای ســـالم
دارند.

شکل شماره  .7مقایسه اثر ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان بر ویروس  HSV-1پس از  72ساعت
 :Aسلول های  Veroآلوده به ویروس هر پس سیمپلکس نوع یک بدون تیمار با عصاره لعل کوهستان
 :Bسلول های سالم  Veroبدون تیمار با  HSV-1و عصاره لعل کوهستان
 :Cسلول های  Veroتیمار شده با مخلوط  HSV-1و غلظت  1666میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Dسلول های  Veroپیش تیمار شده با غلظت  1666میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Eسلول های  Veroپیش تیمار شده با غلظت  066میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Fسلول های  Veroپیش تیمار شده با غلظت  706میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Gسلول های آلوده  Veroتیمارشده با غلظت  1666میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Hسلول های آلوده  Veroتیمارشده با غلظت  066میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
 :Iسلول های آلوده  Veroتیمارشده با غلظت  706میکروگرم در میلی لیتر عصاره متانولی لعل کوهستان
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نتیجه آنالیز آماری :آنالیز آنووا جهت مقایسه  6گروه
غلظت برای درصد مهار ویروس پس از  23ساعت
صورت گرفت و بر اساس تست دانکن ،میانگین درصد
مهار ویروسی در غلظت  0555با میانگین درصد مهار
ویروسی در غلظت های 40/20 ،62/0 ،020 ،205
میکروگرم در میلی لیتر در سطح  0درصد خطا دارای
تفاوت معنی دار بود.
برای مقایسه متوسط درصد مهار ویروس برای
غلظت های متفاوت از اندازه تکرار استفاه شد .نتایج
نشان داد متوسط درصد مهار ویروس در هر سه مرحله
با هم برابر نیست و هر سه مرحله در سطح خطای 0
درصد معنی دار است(.)P<0.05
جهت مقایسه همبستگی بین متغیر (Iمتوسط درصد
مهار ویروس) و غلظت از همبستگی پیرسون استفاده
شد .نتایج به دست آمده نشان داد بین مقدار  Iو غلظت
همبستگی وجــود دارد و در ســطح  5/50معـــنی دار
است(.)P <0.01

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.113

اثرات ضد ویروسی عصاره گیاهی لعل کوهستان بر
ویروس  :HSV-1در شکل شماره  2بررسی اثر عصاره
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بحث و نتیجه گیری
ویروس  HSV-1یکی از شایع ترین ویروس های
عفونت زا در انسان است و این در حالی است که در
سال های اخیر مقاومت به داروهای ضد هرپسی مانند
آسیکلوویر در حال افزایش است ،از این رو به کار گیری
عصاره های گیاهی که دارای عوارض جانبی کم و
هزینه پایین هستند گرایش جهانی یافته است( .)6نکته
حائز اهمیت در مورد این پژوهش این است که برای
اولین بار اثر ضد ویروسی عصاره متانولی گل های لعل
کوهستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
عصاره گیری گیاه به روش خیساندن ،توسط متانول
 85درصد انجام شد .افزودن آب به حالل های آلی با
تشکیل یک محیط نسبتاً قطبی همراه بوده و بنا بر این
از استخراج مقادیر بیشتری از ترکیبات فنولی در این
شرایط اطمینان حاصل می گردد(.)23
در این پژوهش از تک الیه سلولی  Veroبه عنوان
سلول میزبان استفاده شد چرا که مطابق مطالعات
بورگز و همکاران ،بررسی پاسخ سلول های Vero
نسبت به رنگ  MTTمی تواند جهت مطالعات سمیت
به کار رود( )20و عالوه بر این گزارش های متعددی در
زمینه استفاده از این رده سلولی جهت تکثیر ویروس
هرپس سیمپلکس نوع یک وجود دارد(.)26،20
جهت بررسی رشد و زنده ماندن سلول ها و تعیین
آستانه سمیت سلولی ،روش های مختلف از جمله
شمارش مستقیم سلول های زنده با استفاده از الم
نئوبار در زیر میکروسکوپ و روش های رنگ سنجی
معرفی شده است .در مقایسه با روش مستقیم که یک
روش غیر دقیق ،دشوار و غیر قابل اعتماد محســوب
می شود ،واکنش رنگ سنجی بر اساس احیای نمک
تترازولیوم( )MTTدارای مزایـــای زیـــادی است که
می توان به آسان ،کم هزینه ،حساس ،قابل اعتماد و
تکرار پذیر بودن آن اشاره کرد و هم چنین به دلیل عدم
استفاده از مواد رادیو ایزوتروپ ،ایمـــن و مطـــمئن
می باشد(.)25
هر چند در سال های اخیر مطالعات زیادی در زمینه
فعالیت ضد ویروسی گیاهان مختلف انجام شده است
اما تاکنون مطالعه ای در زمینه فعالیت ضد ویروسی
گیاه لعل کوهستان صورت نگرفته است در حالی که
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اثرات دارویی این گیاه از جمله اثر ضد باکتری و ضد
قارچی توسط محققین در مطالعات مختلف گزارش شده
است.
چندین تکنیک مختلف به منظور ارزیابی اثر ضد
ویروسی به کار می رود که مبتنی بر ،بررسی اثرات
آسیب سلولی یا سنجش بقای سلول ها هستند؛ با این
وجود در این زمینه ،نوعی روش کار یکسان و مورد
توافق محققان ،وجود ندارد .همان طور که ذکر شد؛
رنگ سنجی با استفاده از روش  MTT assayبر
اساس احیای رنگ تترازولیوم ،بقای سلول های زنده را
مورد سنجش قرار داده و جهت ارزیابی اثر ضد ویروسی
در برابر ویروس های مختلف به کار می رود .بر اساس
مطالعات انجام شده در خصوص مقایسه نتایج حاصل از
روش کاهش پالک و  MTT assayبرای آدنوویروس
و ویروس هرپس سیمپلکس انسانی نوع یک ،تفاوت
معنی دار و قابل توجهی دیده نشد( )25،28لذا در این
پژوهش نیز جهت ارزیابی اثر ضد ویروسی عصاره
متانولی لعل کوهستان در مهار ویروس هرپس
سیمپلکس نوع یک از روش  MTT assayاستفاده
گردید.
در مطالعه حاضر ،اثر ضد ویروسی غلظت های
مختلف عصاره لعل کوهستان روی ویروس هرپس
سیمپلکس نوع یک بررسی شد و درصد مهار ویروس
در سه مرحله که عبارت بودند از :پیش تیمار سلول ها
با عصاره قبل از آلوده نمودن با ویروس ،تیمار سلول ها
با عصاره قبل از آلوده نمودن با ویروس ،تیمار سلول ها
با عصاره پس از آلوده نمودن سلول ها با ویروس،
تعیین شد .نتایج این پژوهش نشان داد که موثرترین
زمان اثر عصــاره هنـــگامی اســـت که ویروس با
غلظت های مختلف عصاره به مدت  2ساعت قبل از
آلوده نمودن سلول ها ،گرم خانه گذاری گردد .تاثیر
پیش تیمار سلول های  Veroبا عصاره متانولی کمی
پایین تر از ،مرحله تیــمار ویـــروس با عصاره لعل
کوهستان بوده است و این نتیجه احتماالً بیانگر تاثیر
عصاره بر سلول و تغییر گیرنده های ویروس در سطح
سلول می باشد؛ به صورتی که با پوشاندن گیرنده های
سطح سلول و یا تغییر ساختار آن ها قادر به کاهش
میزان اتصال ویروس به سطح سلول گردیده است .البته

دوره بیست و شش ،شماره دوم ،خرداد 79

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

121

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.113

برای مشخص شدن مکانیسم دقیق این مرحله ،نیازمند
پژوهش های بیشتر در این زمینه می باشد .کمترین
تاثیر عصاره ،پس از جذب ویروس به سلول بوده است.
در مطالعه ای که توسط الی و همکاران در سال
 2502و در کشور تایوان انجام شد یافته ها حاکی از
این بود که تیمول و کارواکرول ،هر دو فعالیت ضد
ویروسی قابل توجهی داشـــتند و ویــــروس هرپس
سیمپلکس نوع یک را در مدت یک ساعت تقریباً 95
درصد غیر فعال می کردند .مطابق با گزارش آن ها،
این اثر مهاری احتماالً ناشی از واکنش مستقیم بین
ترکیبات و ویروس بود .هم چنین در پژوهش آن ها
بررسی مکانیسم عمل این ترکیبات توسط میکروسکوپ
الکترونی مورد بررسی قرار گرفت و اثر مستقیم بر
ویریون را آشکار کرد .نتایج نشان داد که درصد باالیی
از ذرات ویروسی که با ترکیبات تیمول و کارواکرول
تیمار نشده بودند پوشش سالم و دست نخورده ای
داشتند و در مقابل بخش قابل توجهی از ویریون ها بعد
از تیمار با این ترکیــبات مــورد آســیب قرار گرفته
بودند(.)26
با توجه به نتایج یافته های مطالعه الی و همکاران،
از آن جایی که تیمول و کارواکرول از ترکیبات اصلی
گیاه لعل کوهستان محسوب می شوند شاید بتوان تاثیر
مستقیم عصاره متانولی لعل کوهستان بر ویروس را به
مواد موثره موجود در آن نسبت داد که موجب تخریب
پوشش این ویروس شده و بدین ترتیب مانع ورود
ویروس به سلول می شود .در زیر جزئیات بیشتری از
کارهای محققان دیگر در این راستا آورده شده است .
در مطالعه آستانی و همکاران در سال ،2505
اسانس های گیاهان آویشن ،چای سبز ،اکالیپتوس و
هم چنین ترکیب های اصلی تشکیل دهنده آن ها از
جمله تیمول ،گاماترپنین ،پاراسیمن در برابر هرپس
سیمپلکس نوع یک بررسی شدند نتایج بیانگر این بود
که مونوترپن های مورد مطالعه تقریباً باالی  85درصد
توانستند ویروس را مهار کنند .به دنبال آن در مطالعه
مکانیسم عمل ضد ویروسی آشکار شد که افزودن
مونوترپن ها قبل از عفونت با سلول های میزبان و هم
چنین پس از جذب ویروس به سلول ها اثر متوسطی را
در مهار ویروسی نشان داد در حالی که هر دو ترکیب-
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مونوترپن و اسانس های مورد مطالعه -به طور مستقیم
در غیر فعال کردن ویریون های آزاد ویروسی اثر باالیی
نشان دادند و هم چنین مونوترپن های هیدروکربنی در
مقایسه با مونوترپن های الکلی اثر نسبتاً بهتری در مهار
ویروس داشتند(.)29
پژوهش دیگری توسط اورهان و همکاران و در
کشور ترکیه صورت گرفت که در آن خاصیت ضد
ویروسی اسانس های گیاهان خانواده نعناعیان و
چتریان و هم چنین بسیاری از ترکیبات اصلی تشکیل
دهنده آن ها از جمله تیمول ،کارواکرول و گاماترپنین
در برابر هرپس سیمپلکس نوع یک به روش
 TCID50مورد ارزیابی قرار گرفتند .بر اساس نتایج
آنان ،ترکیب های تیمول ،کارواکرول و گاما -ترپنین اثر
ضد ویروسی بهتری نسبت به کنترل مثبت آسیکلوویر
نشان دادند .هم چنین هر سه ترکیب دارای سمیت
یکسان روی سلول های  Veroبودند و در مقایسه با
کنترل مثبت آسیکلوویر ،سمیت کمتر و یا یکسانی
داشتند(.)45
در سال های اخیر مطالعات متعددی در ارتباط با
خواص ضد ویروسی گیاهان دارویی مختلف در ایران
صورت گرفته است که در آن ها اثر عصاره بر مراحل
مختلف تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک مورد
ارزیابی قرار گرفته است .در زیر به نتایج برخی از این
مطالعات اشاره می شود:
در مطالعه ای که صبوری قناد و همکاران روی
خاصیت ضد هرپسی عصاره متانولی ریشه های گیاه
شیرین بیان انجام دادند نتایج افزودن عصاره در مراحل
مختلف(پیش تیمار سلول ها با عصاره ،تیمار مستقیم
ویروس با عصاره و تیمار سلول ها با عصاره پس از
آلوده نمودن سلول ها با ویروس) نشان داد که پیش
تیمار ویروس ها با عصاره متانولی شیرین بیان به
میزان دو لگاریتم و نیز پیش تیمار سلول ها با عصاره
قبل از آلوده نمودن آن ها با ویروس به میزان یک
لگاریتم ،میــزان  TCID50ویـــروس  HSV-1را در
مقایسه با کنترل ،کاهش داد که با یافته های این
پژوهش در زمینه تاثیر مراحل مطابقت دارد( .)25در
پژوهشی دیگر نتایج اثرات ضد ویروسی عصاره آبی و
الکلی سیر بر  HSV-1نشان داد اثرات ضد ویروسی

ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان -...فاطمه رودباری و همکاران

References
1. Khan MT, Ather A, Thompson KD,
Gambari R. Extracts and molecules from
medicinal plants against herpes simplex
viruses. Antiviral Res2005; 67:107-19.
Doi:10.1016/j.antiviral.2005.05.002.
2. De Clercq E. Antiviral drugs in current
clinical use. J Clin Virol2004; 30:115-33.
Doi: 10.1016/j.jcv.2004.02.009

3. Moradi MT, Karimi A, Rafieian M,
Kheiri S, Saedi M. [The inhibitory effects
of myrtle (Myrtus communis) extract on
Herpes simplex virus-1 replication in Baby
Hamster Kidney cells]. J Shahrekord Med
)Sci2011; 12:54-61. (Persian

122

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.113

این عصاره احتماالً از طریق بلــوک کــردن اتصال
ویروس به سلول یا مداخله در عمل جذب ویروس بوده
است .نتایج تاثیر مراحل مختلف در مطالعه حاضر با این
پژوهش نیز هم خوانی داشت(.)28
در نتایج اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی مرزنجوش
روی همانندسازی و تکثیر این ویروس مشاهده گردید
که بیشترین اثر عصاره پس از جذب ویروس توسط
سلول و در مرحله اثر غیــر مستقیم بوده اســت که با
یافته های حاضر مطابقت ندارد( .)29در پژوهشی دیگر
که توســط کریــمی و همـــکاران انجـــام شد اثر
ممانعت کنندگی عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر تکثیر
ویروس  HSV-1در دو مرحله جلوگیری از اتصال و
تکثیر بعد از اتصال ارزیابی شد و نتایج آنان نشان داد
که موثرترین زمان عصاره بعد از اتصال ویروس به
سلول بود که یافته های این پژوهش نیز با مطالعه
حاضر هم خوانی نداشت( .)45در مطالعه دیگری که
مرادی و همکاران روی گیاه «مورد» انجام دادند نتایج
نشان داد که این گیاه اثر ضد ویروسی قابل توجهی
دارد و احتماالً مناسب ترین زمان اثر آن پس از جذب
ویــروس توســـط ســلول هــــا بوده است( .)45این
تفــاوت هایی که نتایج پژوهش های مذکور با پژوهش
حاضر نشان دادند احتماالً به دلیل تفاوت در نوع عصاره
و نوع ترکیبات موثر موجود در این عصاره ها بوده است.
بر اساس شواهد ،ارتباط مستقیمی بین میزان
ترکیبات فنولی و خاصیت ضد ویروسی گیاهان وجود
دارد بدین جهت می توان تاثیر ضد ویروسی متوسط
عصاره را به میزان پودر خشک شده گیاه لعل کوهستان
که از آن عصاره گیری به عمل آمد ،نسبت داد و یا
شرایط اکولوژیکی را در این امر دخیل دانست.
گیاه لعل کوهستان از جمله گیاهان دارویی بومی
ایران بوده که به نظر می رســــد به سبـــب حضــور
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متابولیت های ثانویه مهم شامل اسانس و فنیل
پروپانوئیدها دارای خواص گیاهی و درمانی باشد.
عصاره ای که در این پژوهش بررسی گردید اثر ضد
ویروسی متوسطی داشت .از آن جایی که هر چه
 CC50یک دارو میزان باالیی باشد و  IC50آن
(غلظتی از دارو که مانع مرگ  05درصد سلول ها
توسط ویروس می شود) میزان پایینی را دارا باشد ،به
عنوان کاندید دارویی به حســـاب می آید؛ به نــظر
می رسد عصاره متانولی لعل کوهستان و مواد موثره
موجود در آن ،به دلیل داشتن این ویژگی ،قابلیت این
که کاندید دارویی مناسب باشد را دارا است .البته باید به
این نکته نیز اشاره کرد که از جمله عوامل موثر بر رشد
و نمو ،تولید مواد موثره گیاهان دارویی و معطر ،آب
است و کمبود آن بیشتر از سایرعوامل بر کیفیت گیاهان
دارویی اثر می گذارد( )45و علی رغم این که این
پژوهش در سالی انجام شده که کشور ما دچار بحران
کم آبی بوده ،نتایج نسبتاً مطلوبی در این آزمایش به
دست آمد .اما همان طور که ذکر شد برای مشخص
شدن تمام اثرات دارویی این گیاه ،نیاز به پژوهش ها و
آزمایشات بیشتری است.
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رئیس محترم پژوهشکده شمال کشور انستیتوپاستور
ایران و نیز جناب آقای دکتر علی اصغر احمدی جهت
فراهم آوردن امکانات الزم برای انجام این تحقیق و
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شده در این تحقیق را به صورت هدیه ارسال نمودند،
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Antiviral Effects of Oliveria decumbens Vent. Extract
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Abstract
Introduction: Herpes simplex virus type 1
(HSV-1) is an enveloped DNA virus in the
Herpesviridae family which causes various
infections globally. Acyclovir (ACV) is a
choice treatment, and the widespread usage
of ACV has lead to the emergence of HSV
strains resistant to ACV. Therefore, the
discovery of novel anti-HSV drugs deserves
great effort. Oliveria decumbens is a
traditional medicinal plant used in Iran for
many
purposes,
particularly
for
gastrointestinal disorders and analgesia.
There is no report about antiviral effects of
this plant; so, this report was the first study
to evaluate antiviral effects of Oliveria
decumbens. The aim of this study was to
investigate the in vitro antiviral activity of
Oliveria decumbens flowers methanolic
extract against HSV-1.

diphenyltetrazolium bromide] assay in Vero
cell line and at different incubation times.
Cell cultures were treated with the extract
before, during, and after infection to study
its antiviral activity.
Findings: The cytotoxicity results revealed
that cytotoxic concentration of the extract
which reduced viable cells number by 50%
(CC50) was above the range of 1500µg/ml.
The findings also indicated that the plant
extract had the most antiviral activity when
it was mixed with the virus, and this
mixture was used to infect the cells where it
reached a high antiviral activity of
43.75percent.
Discussion
&
Conclusion:
As
demonsterated by our gains, the tested
methanolic extract displayed a moderate
antiviral activity against herpes simplex
virus-1.

Materials & Methods: In this laboratorial
study, methanolic extract of the dried
powder was obtained through maceration
method. Then, the solvent was removed by
rotary evaporator. The cytotoxicity and
antiviral activity were evaluated by MTT
[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

Keywords: antiviral activity, herpes simplex
virus type 1 ,vero cell line, Oliveria
decumbens
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