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 چکیده
ا، هـ عامل ضایعات متعددي در نقاط مختلـف بـدن از پوسـت، مخاط    Iسیمپلکس تیپ  ویروس هرپس مقدمه:

. ایـن ویـروس   ته تا مغز ( که می تواند انسفالیتهاي کشنده ایجاد کند) می باشـد گرف جنین و تناسلی دستگاه چشم،
هاي عصبی تا فعالیت مجدد مخفی بـاقی بمانـد. هـدف از ایـن تحقیـق       در گانکلیون می تواند حتی متعاقب درمان

 کثیـر تدر کاهش همانندسـازي و   in vitroجوش در شرایط  اهی مرزنـــارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره گی
 ویروس است.

در این مطالعه پس از کشت سلول و تهیه بذر ویروسـی،تیتر ویـروس تعیـین گردیـد. سـپس       مواد وروش ها:
عصاره مرزن جوش که به روش پرکوالسیون استخراج شده بود به صورت مستقیم به سوسانسیون ویروسی اضـافه  

بررسی تاثیر غیـر مسـتقیم عصـاره بـر روي تکثیـر      شد تا تاثیر مستقیم آن مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن براي 
ساعت پس از جذب ویـروس بـه سـلول     4الی  1ویروس ، ویروسهاي بیمار شده با عصاره به سلول تلقیح گردید و 

سـاعت نیـز عیـار     48تـا   24تیتر آن تعیین گردید. همچنین عصاره به محیط کشت سلول اضافه گردید و پـس از  
به روش ایمونوفلورسالن بروز آنتی ژن ویروس در سطح سـلول و همچنـین سـلولهاي    وسروس تعیین شد. در انتها 

 .آلوده تحت تیمار با عصاره بررسی گردیدند
جـوش بـر سوسپانسـیون ویروسـی طـی       عصاره مرزن micro g/ml ٥٠تأثیر مستقیم  یافته هاي پژوهش:

گردیـد. در فـاز    PFU/ml 102×1بـه   PFU/ml 105×5ساعت باعث کاهش تیتر ویـروس از   0،1،2،3هاي  زمان
کـه عصـاره چـه در زمـان پـس از جـذب        بر تکثیرویروس درون سلول آشکار نمـود  دوم تأثیر غیر مستقیم عصاره

ویروسـی   تکثیـر  نمودهسلولی جلوگیري  CPEساعت بعد از جذب ویروس، کامالً از بروز  5ویروس به سلول حتی 
بـا تکنیـک    سلولهاي تیمار شده با عصارهآنتی ژن ویروسی در سطح ابراز  دیگر از طرف در حد صفر باقی می ماند.

 شده با عصاره نشان داد. treatکاهش ابراز آنتی ژن را سلولهاي  درصد 58ایمونوفلورسانس 
ایـن   جـوش در جلـوگیري از تکثیـر    با توجه به نتایج رضایت بخش که عصـاره مـرزن   نتیجه گیري:بحث و 

 می آید. شماره ب Iداروي مفیدي در درمان عفونت هاي هرپس سیمپلکس تیپ  ویروس از خود نشان داد احتماالً
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  مقدمه
 یشناس  روسیشرفت علم ویر همراه با پیدر قرن اخ

ها، لزوم  يماریاز ب ياریبس یروسیو کشف علت و
هر چه  یروسیضد و ینه عوامل درمانیپژوهش در زم

 ییایمیش يد. اما استفاده از داروهایشتر آشکار گردیب
ت ی، حساسیرات جانبیشامل تأث يا دهیچیمشکالت پ

 درو ... را  یروسیمقاوم و يجاد سوژهاینسبت به دارو و ا
  .)2،1(بردارد

 يها نه درمانیقات در زمیلذا امروزه با گسترش تحق
و به  یعیبات طبیترک ید، کاربرد اثرات درمانیجد

  .)5(مدنظر قرار گرفته است یاهان طبیخصوص گ
ن راستا، پژوهش حاضر به منظور اثبات یدر هم

م عصاره یر مستقیم و غیمستق یروسیت ضد ویخاص
مپلکس یروس هرپس سیاد شده بر ویاه یگ یالکل-یآب
مپلکس یهرپس س يها روسی. و)3،6،7،8(باشد یم Iپ یت

و  دهیریونانومتر از خانواده هرپس  150با اندازه متوسط 
 يها نیدور پروتئه است که ب يا دو رشته DNA يدارا

ده شده است مجموعه ذکر شده در داخل یچیپ یروسیو
کپسومر قرار گرفته است.  162با  یوجه چندد یکپس
(منشعب از غشاء  envelope یخارج تاً پوششینها

مپلکس یروس هرپس سیدور وبه هسته سلول)  یداخل
روس ـــین ویا يانندسازـــ. هم)2،4(شود یمشاهده م

پولیمراز  DNAم یزبان توسط آنزـــیدر هسته سلول م
از ژنوم  يبردار ام شده، اما نسخهــروس انجیخود و

سط تو یروسیالزمه و يها نیو سنتز پروتئ یروسیو
RNA ولیمراز ـــپII  زبان صورت ـــیهسته سلول مدر

  ).1،2رد(یگ یم
س ــالباً از جنـــروس غــین ویا یور سلولـــتسپر

روس بالفاصله یذب وــات است و جــاران سولفـــهپ
 ییشاء پالسماغروس با یو يدیپیوژن غشاء لیباعث ف

 يبردار  پوششو روس یگردد، پس از ورود و یول مــسل
روس به داخل هسته ینوم وژراف ژنوم، ــاز اط دیکپس

 يبردار و نسخه يساز راحل همانندــمنتقل و م
رد که یگ یزبان صورت میروس در هسته سلول مـــیو

ساعت  18-20 ید طیجد يها روسیل ویمنجر به تشک
ق یروسها از طرین ویشده که ا یسلول یبعد از آلودگ

آزاد  طیهسته در مح یوانه زدن از غشاء داخلـج
  .)4(گردند یم

  ها مواد و روش
سلول از از یمورد ن يها سلولکشت سلول: -1
Vero (African green monkey kidney)  از رده
ت آمده که ـدسه ب (Cell Line)دار یپا يسلولها

ن ید. ایل نماــتحم یخوبه مکرر را ب يتواند پاساژها یم
 يحاو DMEMت سلول ــط کشیها در مح ولـــسل
درجه  37و حرارت  Co٢ درصد 5و  FCS درصد 10

شتر یاد بیها، به منظور ازد اد سلولیکشت شده و پس ازد
 اند. د پاساژ داده شدهیجد يبه فالسکها Trypsinتوسط 

جهت کشت  یه مواد مصرفیکلالزم به ذکر است که 
 ..Merk,Sigma, Roshيهایاز کمپان روس...یسلول و و

قات یرکز تحقاز م یروسیو و یسلول ينمونه ها و
ه ینظارت ته ش ویران تحت آزمایا یروس شناسیو

  د.یگرد
ه یونه اولـــنم): یروسیه بذر وی(تهروسیوکشت -2

ات ـــقیروس هرپس سمپلکس از مرکز تحقـــیو
د یردـــه گیران تهـــیا یعلوم پزشک یشناس روســـیو

 يها ده و با تستیردـــگ داـــجار ـــمیکه قبالً از ب
. بودپ شده ین تییسرم تع یون با آنتــیزاســیرالــوتــن

با  یر سلولیپس از شستشو منوال یروسیه ویبذر اول
PBCيها ولـــ، به سل Vero د که بعد از یح گردیتلق

در  CPEا عالئم ـــدرصد سلوله 90تا  80ساعت در  24
 يلولهاسدر  یروســـیوبذر ن ید. ایسلولها آشکار گرد

 rpm 1500قه در یدق 10ت م و به مدیل تقسیرـــاست
رفت ــفوژ قرار گیمورد سانتر یسلول يایجهت حذف بقا

در  m 1زان ی) به میروسیوبذر ( ییع رویو ما
از  يریم و جهت جلوگیل تقسیاستر يها الــیو
منتقل درجه  -70به فریزر  یروسیتر ویاهش تــک

  د.یگرد
جهت  :Plague assayک سنجش پالك یتکن-3

 24 يها تیمپلکس در پلیهرپس سروس یار وین عییتع
از  10-6 تا 10-1از  ییها قتر، یر سلولیمنوال يحاوحفره 

ر یاضافه و پس از جذب و تکث یروسیون ویسوسپانس
 درصد 4، Co٢درصد  5درجه و  37ط یدر شرا یروسیو

FCS  و بعد از ظهور عالئمCPE يها قتبخصوص در ر 
و به کمک  ثابت دی، سلولها با فرمالدئیروســـیو يباال
همراه با  CPEشدند، عالئم  يزیآم وله رنگیستال ویکر

صورت ه آلوده از سطح حفرات ب يجدا شدن سلولها
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د و با یاز سلول به نام پالك ظاهر گرد يمناطق عار
  د.ین گردییتع یروسیتر ویار و تیر عیاستفاده از فرمول ز

 عکس×ح شده در چاهکیروس تلقیعکس حجم و
روس یار ویع=ن چاهکیآخر يکهاتعداد پال ×قتضرب ر

   PFU/mlبه 
10×000/10×5-2=PFU/ml105×5 -2  

ن روش جهت استخراج یدر ا ون:یروش پرکوالس-4
جهت استخراج  درصد 85از اتانول ، اهـــیمواد متشکله گ

تاً یاــنهاستفاده شد و  یرقطبیو غ یبات قطبیترک
 انجام Rotary يوتاررص عصاره توسط دستگاه یتخل
ط خالء و یراـــت شــتح یالکل-ین عصاره آبید. ایگرد

د و الکل آن یردـــص گیه تخلــدرج 45-50حرارت 
ورت پودر حاصل ــصه اره خشک بـــذف و عصـــح

  شد. 
که  ییاز آنجا ت عصاره بر سلول:ین سمییتع -5

ن یعصاره مورد استفاده در ا یروسیاثر ضد و یبررس
 يرفت ضرورگ یزنده انجام م يسلولها يپژوهش بر رو

سلول بدون  يبر رو ن عصارهیت ایبود که ابتدا سم
از  زانهايـــمی گشته و یررســـروس بـــیحضور و

ن ییباشد تعیت میسلول فاقد سم يغلظت عصاره که برا
با رنگ  ین منظور از روش رنگ سنجیبد رددـــگ
در  ق کهین طریبد استفاده شد نوترال رد یاتیح
پس از  یسلول رینوالم يحاو یچاهک 24 يها تیپل

، PBSسلولها با  يو شستشو DMEMط یبرداشت مح
ط یرقت مختلف از عصاره (از محلول استوك) در مح 5

DMEM چاهکها اضافه به ه و یدرصد سرم ته 2 يحاو
 درصد 5درجه با  37روز در انکوباتور  4د و به مدت یگرد

Coيزــیآم ق روش رنگیرـــقرار گرفت و از ط ٢ 
 و ولها)ــذب رنگ توسط سلـــ(جرال ردــنوت
ه ی، ناحnm 550ول موج ـــدر ط يرــومتــکتروفتــاسپ

  د.یسلول مشخص گرد يبرا یتیسیفاقد توکس یغلظت
ون یسوسپانسبر  مرزنجوش  م عصارهیر مستقیتأث-6

ت یلـیپ 5ن منظور یدــب کس:ــمپلیروس هرپس سیو
ه و در یاز قبل ته Vero یتک سلول يحاو يا حفره 24

 يکه برا يا دودهــاز عصاره در مح يریادــضمن مق
 د.یردــاده گــندارد آم ینیوکســت Veroها  ولــسل
ها چهار  روس با عصارهیاور نمودن وـــمج يها انــزم

  د: ین گردییل تعیزمان متفاوت به شرح ذ

مرحله جذب  یروس با عصاره طیزمان صفر: مجاورت و
   .روسیو

ک یا عصاره به مدت روس بی: مجاورت و١hزمان 
  .به سلول روسیح ویساعت سپس تلق

بمدت دو ساعت و  عصارهروس با ی: مجاورت و٢h زمان
  .روسیح ویسپس تلق

ساعت  3به مدت  عصارهروس با ی: مجاورت و٣hزمان 
  روس. یح ویسپس تلق

و همراه  یکنترل طراح يکسریز یدر هر مرحله ن
بدون قرار گرفت (کنترل سلول:  یابیتست مورد ارز

روس بدون افزودن یروس و عصاره، کنترل ویافزودن و
و پس از  روس).یعصاره، کنترل دارو: بدون افزودن و

تا  24 یط یر سلولیشده به منوال treatروس یح ویتلق
به دو روش سنجش  یروسیار ویتر و عیساعت بعد، ت 48

  قرار گرفت.  یابیمورد ارز PFUپالك 
بر  زنجوشمر عصاره )میرمستقیغ(ر یتأث -7

جذب  مپلکسیروس هرپس سیو ریتکث و يهمانندساز
ن صورت که بعد از مرحله جذب یبد :شده به سلول

پس از  ١hمتفاوت  يها زمان یروس به سلول در طیو
سلول به  یساعت بعد از آلودگ 5تا  4روس و یجذب و

که فاقد  يا مورد نظر در محدوده يها روس عصارهیو
ط کشت سلول آلوده به یحسلول بودند به م يبرا سمیت

ن منظور عصاره ماژروم در یدند. بدیروس اضافه گردیو
ط کشت یمح بهساعت  1بعد از  سمیت،محدوده فاقد 

 48تا  24دند و پس از یآلوده اضافه گرد يها سلول
مورد  PFU/mlبه صورت  یروسیار ویساعت از لحاظ ع

  قرار گرفت. یبررس
ن روش به یدر ام: یمونوفلورسانس مستقیروش ا-8

در  1پ یروس هرپس تیو  gGژن خاص  یآنت ییشناسا
آلوده  يها ن سلولیروس و همچنیسطح سلول آلوده به و

treat اخته شده، داه ماژورم پریشده با عصاره گ
ده و بعد از یروس گردیآلوده به و Vero يها سلول

آلوده  يها ، سلولیروسیو جذب و attachmentمرحله 
قرار گرفت، وش ـــرزنجـــماره ـــرض عصــدر مع

 يزیآم و رنگ ثابتآلوده  يها ساعت سلول 16پس از 
به صورت  يادــب یــژن و آنت یشدند و واکنش آنت

دند. سپس یت گردیبا درخشش فلورسانس رو ینقاط
 degree of fluorescenceدرجه فلورسانس 
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عصاره مرزنجوش وکنترل شده با  treat يها سلول
  د.ین گردییعت
  پژوهش يهاافته ی

ت عصاره مرزنجوش یسم یج حاصل از بررسینتا
 یلیکروگرم در میم 50ن عصاره در غلظت ینشان داد ا

ش از  چهار روز بر یبه مدت ب سمیتتر فاقد هر گونه یل
  ).1جدول(بود Vero يسلولها

ر ضد یش تأثیج حاصل از آزماینتا وردــدر م
 روســیاره بر وـــم عصیدال) مستقیروسی(و یروسیو

انگر اثر یب 2 در جدول شماره 1پ یمپلکس تیهرپس س
مرزنجوش  یالکل یآب يها م عصارهیمستق یروسیضد و

 يها زمان یط عصاره زاmicro g/ml ٥٠ و  باشد یم
روس یار ویتر و عیساعت باعث کاهش ت 3،2،1،0متفاوت 

ش زمان مجاورت با عصاره یروس با افزایتر ویت د ویگرد
تر یت ساعت 2تاً بعد از گذشت یارو به کاهش نهاده و نه

روس) ی(کنترل و PFU/ml105×5 ج از یروس به تدریو
 ).2(جدول افتیکاهش  PFU/ml102×1به 

 یروسیاثر ضد و یج حاصل از بررسین نتایهمچن
روس هرپس یر ویو تکث يهمانندساز رها ب عصاره

 3در جدول شماره  م)یرمستقیر غی(تأث Iپ یمپلکس تیس
روس در یماژروم بر و یالکل یعصاره آب رینشان دهنده تأث

روس به داخل سلول و آغاز یزمان بعد از ورود و
 يها میدها و آنزیتیپ یو سنتز پل تکثیر يهمانندساز

 یگردد عصاره آب یاست. همچنان که مشاهده م یروسیو
تر چه یل یلیکروگرم در میم 50ماژروم با غلظت  یالکل

روس به داخل یبالفاصله پس از مرحله جذب و ورود و
 یساعت بعد از آلودگ 5گذشت  چه پس از سلول و 

الزمه  يدیپپت یروس به مرحله سنتز پلیسلول و ورود و
سلول آلوده اضافه گردد، پس از  DMEMط یاگر به مح

را کاهش  یررسیو تکثیرساعت نه تنها  48تا  24گذشت 
گردد  یجاد نمیروس ایاز و یتر قابل سنجشیت و دهد یم

ده یروس) به صفر رسیر وی(تحت تأث CPEبروز زان یو م
  .)3(جدولشود یو کامالً متوقف م

بر سطح  یروسیو يها ژن یآنت زاراب یبررس یاز طرف
مونوفلورسانس یک ایروس با تکنیسلول آلوده به و

ن درجه فلورسانس ین اــییع) و ت1م(شکلیمستق
degree of fluorescence مربوط به  يها نمونه در

+ را شامل 4درجه  ر عصاره)یس (بدون تأثرویکنترل و
مثبت  IFها  سلول درصد 6/74 از کل سلولها و شود یم

 IFج یگر  نتاید يسو )، از2است(شکل  را آشکار ساخته
شده با عصاره مرزنجوش  treat يها مربوط به سلول

کند و از کل  یار مـــ+ را آشک1ورسانســدرجه فل
آنها  رصدد 4/16شده  يزیآم رنگ يها ولـــسل

ج ی). که نتا1گردند(شکل یم یمثبت تلق IF يها سلول
اهش در تعداد ـــد کــدرص 4/58کننده  انـــیب

  مثبت است. IF يها سلول
  
  

  Vero یت عصاره مرزنجوش بر رده سلولیسم. 1جدول

Vero Vero Vero Vero Vero رده سلولی  
50gµ  90gµ  180gµ  350gµ  500gµ  (میکروگرم)مرزنجوش  
  توکسیسیتی ٪100  ٪75  ٪50  ٪25  ٪0

 
  

  I پیت مپلکسیروس هرپس سیم مرزنجوش بر ویمستق یروسیر ضد ویتاث.  2جدول

٠ ٦٠ ١٢٠ ١٨٠ Time (min)  
PFU/ml  PFU/ml  PFU/ml  PFU/ml Virus titer  
 مرزنجوش ١٠٥×٤ ١٠٤×٢ ١٠٣×٢ ١٠٢×١
١٠٥×٥  ١٠٥×٥  ١٠٥×٥  ١٠٥×٥ Virus control 
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شن یکیمرحله رپل آغاز روس به سلول ویروس(بعد از جذب ویم) عصاره بر سلول آلوده به ویر مستقیر (غیثج تاینتا . 3جدول
  روس)یو

  
After  ٤ hour After ١ hour Time 

PFU/ml  PFU/ml  Virus titer  
٠ ٠ Marjoram  

١٠٥×١ ١٠٥×١ Virus control 
  

    
  

  )درصد 16شده با عصاره مرزنجوش ( treatيمثبت سلولها IFج ینتا. 1نمودار  
  
  

    

  ).درصد 76ر عصاره (یبدون تاث یروسیمثبت کنترول وIFجینتا.  2نمودار  
  
  

0%

16%

84%

0%

0%

76%

24%

0%
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  يریجه گینت بحث و
 یکی Iپ یت مپلکسیهرپس س  روسیو يها عفونت

  تند و در انسان هس یروسیو يها ن، عفونتیتر از متداول
  

ده یگر دیروس دیشتر از هر ویاحتماالً در انسان ب
دهد و  یرخ م یل زندگیه در اوایشود. عفونت اول یم

د یج در بدن تولیروس به تدرین ویه ایعل يباد یآنت
تاً منجر به حذف ینها يباد ین آنتیجاد ایشود، اما ا یم
در  یروس به حالت مخفی) و و1،2گردد( یروس نمیو

تمام  يرد و فرد برایگ یزبان قرار میم یحس يها نیگانگل
 يها روس بوده و گاهاً موجب بروز عفونتیعمر ناقل و

گردد و فرد ناقل در زمان عفونت فعال  یمجدد در فرد م
ق تماس روزمره انتقال یروس را از طریبه سهولت و

  دهد. یم
 لیمرازوپ DNAر که با اثر بر یکلوویآس يدارو

د، درمان ینما یم يریوگروس جلیو تکثیرروس از یو
ر یباشد. در چند سال اخ یمپلکس میهرپس س یانتخاب
ل یر به دلیکوویدر مورد درمان با آس ییها ینگران

ده یان گردیمقاوم به دارو ب يها در مورد موتان یگزارشات
آن همراه با عوارض  یقیو تزر یز خوراکیتجو یو از طرف

فقط طول دارو  دیگر باشد. از طرف یم يمتعدد یجانب
از انتقال  يریجلوگ ییرا کاهش داده و توانا يماریمدت ب

از عود عفونت را  يریگران و جلوگیبه د یروسیعفونت و
  ندارد.

 یابی اد شده، کوشش در راه دستیبا توجه به نکات 
هرپس سرلوحه  يها د درمان عفونتیجد يها به روش

 یابیو ارز ین منظور به بررسیق قرار گرفت، بدین تحقیا
 يها (عصاره یعیطب يها Componentبات و یترک

  آنها پرداخته شد. یروسیت ضد وی) از جنبه فعالیاهیگ
ه یاول يها ین اطالعات و بررسیا يبند با جمع

  مدنظر قرار گرفته شد. )Marjoramعصاره مرزنجوش (
عصاره بر  یتیسیت توکسین مطالعه ابتدا خاصیدر ا
 دیگرد تعیینل ط کشت سلویدر مح (Vero) یرده سلول
روس یم عصاره بر ویمستق ویروس کشیرات یسپس تأث
 ییک ثابت نمود که عصاره مرزنجوش توانایپ یهرپس ت

تر یباشد و ت یروس هرپس دارا میه ویبر عل يار مؤثریبس
کاهش داده از  يا طور قابل مالحظهه روس را بیو

 غشاء يها روسیاد شده از دسته ویروس یکه و یآنجائ
عب از هسته سلول آلوده است ـن غشاء منشیو ادار بوده 
 gbو  gD ين پوشش رسپتورهایدر سطح ا یو از طرف

ل هستند قرار یوژن سلول دخیکه در مرحله جذب و ف
 ییرات غشاییرات و تغیدارد احتماالً مرزنجوش باعث تاث

روس شده که یو يها نیکوپروتئیو گل envelopeدر 
ن مرحله از آغاز یا روس دریتاً از اتصال و جذب وینها

  آورد. یبه عمل م يریعفونت جلوگ
 یروسیق خواص ضد وین تحقیگر ایدر بخش د

روس جذب یر ویو تکث يعصاره مرزنجوش بر همانندساز
قرار  یم) مورد بررسیرمستقیرات غیشده به سلول (تأث

اگر بعد از  د که عصاره مرزنجوشیگرفت و مشاهده گرد
ن یعت بعد از اسا 4-5 یروس و حتیمرحله جذب و

تر و یط کشت سلول آلوده اضافه گردد تیمرحله به مح
که  یدهد به صورت یداً کاهش میرا شد یروسیار ویع
گردد، (الزم  یروس مشاهده نمیاز و یتر قابل سنجشیت

ا آلفا ی یروسیو يدهایپپت ین پلیبه ذکر است که اول
 یسلول يها نیدها که در کاهش سنتز پروتئیپپت یپل

 در سلول ساعت بعد از عفونت 4-2 یتند طل هسیدخ
بتا که اغلب  يدهایپپت یگردند و پل یآشکار م

 لیمرازوپ DNAل یرا از قب یاختمانــر سیغ يها نیپروتئ
 DNAر یکاز که در تکثیمراز و هلینار ـ پراین کیدیمیـ ت
د یساعت بعد از عفونت تول 7-5ل هستند یدخ
ز کاهش ین IF يدییتأ يها ن در تستیشوند).همچن یم
 یبه صورت واضح یروس سطحیو يها نیکوپروتئیگل

  . دیمشخص گرد
که عصاره  یبخش تیج رضایوجه به نتاــبا ت

Marjoram  به خود اختصاص داده،  آزمایش هادر
 يها در درمان عفونت يدیمؤثر و مف ياحتماالً دارو

 يده که جاــار آمـــشمه ب I پیمپلکس تــیهرپس س
 inط یدر شرا يصاره در مراحل بعدن عیآن دارد که ا

vivo يها رد و تستیقرار گ یاً مورد بررسـقیز دقین 
از  یرد و فراکشنیدر مورد آن انجام گ يگرید یلیتکم

بوده  یروســید وــاثر ض ياره که داراــن عصیا
ر آن در یتاً تأثیردد و نهاـــزوله گـــیص و اـــمشخ

 یروسیتعدد وم يها و فاکتورها نیر سنتز پروتئییتغ
  مشخص گردد.
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Abstract 
Introduction: Herpes Simplex Virus type I 
is held to cause different kinds of 
complications in different parts of the body 
including skin, mucosa, eyes, genital tract, 
fetus and central nervous system. These 
viruses after primary infection, will remain 
in the body in the form of latent and then 
recurrent infection. The aim of this study 
was to find new treatments with the least 
side effects on people infected with this 
virus; therefore, the antiviral and virucidal 
effects of Marjoram extract in decrease of 
titer and replication virus were evaluated. 
  
Materials & methods: In the beginning, 
after cell culture of Vero cell line and Herpes 
Simplex culture, titer of virus was assessed 
by plaque forming unit (PFU) method. In 
another stage, the extraction of plant by 
peculation method beside investigating the 
toxicity of this extract on Vero cell line in 
DMEM medium cell culture was evaluated. 
Then, direct virucidal effect of Marjoram 
extract on suspension of wild type virus 
during (0, 1, 2, 3 h) was evaluated, in the 
other step, indirect antiviral effect of 
Marjoram on virus replication inside the cell 

after virus attachment until 5 hours after 
penetration of virus was assessed evaluated. 
Finally, antigen expression of the virus on 
cell surface with immuno-fluorescence 
technique was determined. 
 
Findings: The results showed that direct 
effect of 50µg/ml Marjoram decreases the 
virus titer from 5×105 PFU/ml to 1×102 
PFU/ml and more significantly after 
beginning of replication in the cell a 
decrease of virus titer from 5×105 PFU/ml to 
0 takes place. The degree of fluorescence in 
virus control (without effect of Marjoram) 
from 4+,  that is corresponding to 74% IF 
positive cells, decreases to 1+ corresponding 
to 16% IF positive cells in infected cells 
treated with Marjoram. 
 
Conclusion: The above results indicate that 
Marjoram has obviously a direct and indirect 
antiviral and virucidal effect on replication 
and proliferation of Herpes Simplex Virus. 
However, this extract must be evaluated on 
virucidal condition. 
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