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ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎرهﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻴﻤﻮ ،ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﻣﻮﺳﻴﺮ و ﮔﻞ ﺳﺮخ
ﺑﺮ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
ﺳﻴﺪه اﻟﻬﺎم رﺿﺎﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ،*1ﻣﺮﻳﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺎن ،1ﭘﺮﻳﻨﺎز ﻟﺮدي ﻓﺮ ،1ﻧﺪا ﻣﻬﺮ آور،1ﺳﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻴﺪﻧﮋاد
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 -1ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ،اﻫﻮاز ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 5 :ﺧﺮداد 1392

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 3 :اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1392

ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺎه ﻟﻴﻤﻮ ،ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﻣﻮﺳﻴﺮ و ﮔﻞ ﺳﺮخ روي وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻣﺎده و ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﺠﺎور ﮔﺮدﻳﺪ EID .وﻳﺮوس و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره -وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻴﺎه
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ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش  Reedو  Muenchﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ ﻋﺼﺎرهﻫﺎ ،اﺧﺘﻼف ﺗﻴﺘﺮ وﻳﺮوس ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ
وﻳﺮوس ﻣﺠﺎور ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻣﻬﺎري ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ را
داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ  100ﺑﺮاﺑﺮ از ﻗﺪرت وﻳﺮوس ﺑﻜﺎﻫﺪ .ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﻣﻮﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3/8و  40/5ﺑﺮاﺑﺮ از ﻗﺪرت وﻳﺮوس ﻛﺎﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻞ
ﺳﺮخ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﮔﻴﺎه از ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ روي وﻳﺮوس ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ ،ﻟﻴﻤﻮ ،ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﻣﻮﺳﻴﺮ ،ﮔﻞ ﺳﺮخ ،وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ
٭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺳﻴﺪه اﻟﻬﺎم رﺿﺎﺗﻮﻓﻴﻘﻲ
آدرس :ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ،اﻫﻮاز ،اﻳﺮان .ﺗﻠﻔﻦ3330010 :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚe.tofighi@scu.ac.ir :
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مقدمه

مصرف می ار ومیل هراصع و هو

بیماری نیوکاسل بیماری مسری بسیاری از پرند ناگ

آنها میدانستند ،اما اخیر ًاًا ک هدش هدید ه اهدیئونووالف      

اهلی و وحشی میییباشد زا یشان هک  ریو و رامیب س ی      
نیوکاس  ل د سنج ر

  

         

ممکن اس یلاعف اب هطبار رد ت تتتت تتتتتها ای ضداکس ،تنادی

 Avulavirusخ اونا ده        

یباشد .ویروس بیماری نیوکاسل
 Paramyxoviridaeم 
دارای پاتوتی پپ پپه اا ای مختل  ف ا  رد هک تس ّحّحّحّحّحّحّح ّح ّحّحّحّحّحّح دت
یتوانند عالئمی
بیماریزایی با همدیگر تفاوت دارند و م 
از تحت بالینی تا بیم را یییها ای کش اجیا هدن د ننک  دد ددددد (.)1
گرچه واکسیناسیون ایمنی مناسبی را علی سوریو نیا ه    
در سالهای اخیر در نق طا

ضد  ،باهتلا ض دض ،یژرلآد وی تدض ،یسور کککککککککککک ککثیر،
حفاظتدهندهههی قل و ناطرسدض ،ب
چرب نوخ ی

شدهندههی
هاک ششش ششش

فیا شقن ااااااااا ا اااااا اااا کننددددد ( .)9بابون هههه هه

( )Matricariarecutita L.در می هایگ نا ا  ن دا ییور       
موجود دارای اهمی و تسا ت

یارب ناهج رساترس رد      

له تشک ا   
استحصال روغنهای ض گ هناهد زا یرور للل للل

یکند ،اما آلودگی با این ویروس به ط ررکم رو   
ایجاد م 
هدش شرازگ ایند فلتخم

رد  یاوتحم و ماتی ین       C

م یی یش  دنو (( ( .)3موسی رر ر ()Allium ascalonicum L.

    

گی هک تسا یها

یتوان چ تروص هب ه    
است ( .)1از بسیاری از گیاهان م 

رس قطانم ردد یس ر ناریا            میییروید. ..

پیازچ یسوم ه رررر ر نس ریس هب تب

ریت هههههههه هت یوب و تسا ر      

یها ای ویروسی
کامل و یا عصاره آنها در درمان بیم را ی ی

شدیدتری دارد ک یفلوس یاوتحم تلع هب ه د سا ی تتتتتت تتتتتتت

اساسی است که عموما درمان موثری ب جو اهنآ یار ود    

لیش ینام اا ا و تریکومون یلانیژاو سا سسسسس

یها ای ویروس تالکشم زا یکی ی    
استفاده کرد .بیم را ی ی

(  .) 13دارای اثر ضد کاندید نکیبلآ ا سسسسس ب چمه هدو ن نی   

ندارد .ویروس برای زنده ماندن وابسته ب ولس ه ل .تسا     
  

داروی ضدویروسی باید ت ریو ندرب نیب زا ناو و  س را
داشته باشد بد ور ییوس رثا هکنیا نو ی یم لولس ززززز ززززززب نا
داشته باشد م  .طططالع ض تیصاخ ه

دد دددویروس رد ناهایگ ی   

برون تن ( )in vitroو درون تن ( )in vivoوقت گیر و
هزینه بر است ،به همین دلیل ای  ن ررروش طراح ات دش ی    
ب ض تیصاخ یسررب ا د دددد دویروس  مخت رد ی (( ((()in ovo
عصارهها ای دارای فعالی لوا هلحرم رد یسوریودض ت    
غربالگری شوند و سپس برای مراحل بعدی در برون تن
یتوان از این
و درون تن بررسی شوند .در نهایت حتی م 
عصارهها برای درمان بیم را یییها ای ویروس مه ناسنا ی    
استفاده کرد .در این پژو ،هنوباب ،ومیل هایگ راهچ شه      
موس و ری خرس لگ

.دنتفرگ رارق هعلاطم دروم     

          لیمووو

( )Citrus limonیک منب اوم زا ینغ ع د یذغم  شا لم      
فالوونوئیدها ،سیتریک اسید ،ویتامین  Cو م ندعم داو یی یی
ی
است .در گذشته علت اف وبهب شیاز د زا یشان تمالس 

  

را از ب نی    م یی یبرد   .

همچن ولیساب یور یبسن رثا نی سس س سسسسس سسه اا ا و سودومو سان   
آئروژین زو

اا نش سا هداد نا تت تتت (  .) 13گ خرس ل    ( Rosa

 )damasceneک ناونع هب ه        گ حم ل م  ید د یا ر ر نا       

لها ای
شناخته شد کی ،تسا ه ی زا  نوگ هههه هههههها ای مه گ م لل لل
یباشد .گل سرخی که گیاه تزئینی
خانواده  Rosaceaeم 
اس ،بوخ یوب رب هوالع و ت نچ د یگژیو نی             

        

فارماکولوژیکی شامل اثرات ضد  ،HIVضد یایرتکاب ی،
آنت تبایددض ،روآ باوخ ،هفرسدض ،تنادیسکا ی

         

داشته است ( 2و  .)5ب نیا هدرتسگ فرصم هب هجوت ا

    

گیاهان در طب سنتی و یا حتی استفاده از آنها ب ناونع ه   
ادوی  ه در ییاذغ داوم صاوخ ات میدش نآ رب                     
ضدویروسی ای نومن .مینک یسررب ار ناهایگ ن ههههه ههههههها ای
ل س روم هنوباب و خر د نیا رد هعلاطم      
گیاهان لیمو ،گل ل
تحقیق از نمونههای بومی استحصال گردید.

تاثیر ضدویروسی عصارههای الکلی لیمو3 ...

مواد و روش کار

یگرفتند رد هراصع رگا  .یارب هدش هتخاس تظلغ
م 

تهیه عصارههای گیاهی
در این مطالعه اثر ضدویروسی عصارههای اتانولی
چهار گیاه گل سرخ ،موسیر ،بابونه و لیمو مورد بررسی
تهای گل در گل
قرار گرفت .عصاره گیری از قسم 
سرخ ،پیازچه موسیر ،گل در بابونه و میوه لیمو انجام
شد .گیاهان در دمای  25درجه سانتی گراد در سایه به
مدت  01روز نگهداری شدند تا به طور کامل خشک
تهای مورد نظر به طور کامل به
شوند .سپس قسم 
شکل پودر درآمد .برای استخراج عصاره یک گرم از
پودر هر گیاه با  01سی سی اتانل  57درجه مخلوط شده
و سپس در دور  3000 rpmبه مدت  15دقیقه سانتریفوژ
شد و مایع رویی جمع آوری گردید .این روند سه بار
تکرار شد .حالل اتانل سپس به کمک تبخیربه طور
کامل خارج شد ( .) 12

نکته مهم در استفاده از عصارههای گیاهی این است
که خود اث ب .دنشاب هتشادن نابزیم یور یمس ر ن نیاربا       
میزان س ّمّمیت عص را هههها ا روی تخ رم م غغ غغغها ای نطف راد ه
بررسی شد .بدین منظور رقتتتها ای ، 200 ، 00 1 ، 50 ،01
 800 ،0 40و 000 1 mg/mlاز عصارهها تهیه شد یارب    .
جلوگیری از آلودگی باکتریایی عص را هههها ا ب یاهرتلیف ا   
 0/ 45و  0/22میکرون لیف ی تت ت تتت ر شدند پس  .س رثکادح        
غلظ غ ت ییییییی یرسم ییییییی ی (non-toxic

Maximum

 )concentration: MNTCبرای هر گیاه مشخص شد.
تهای ذک هدش ر     00 1میکرولیت هب ر   
از هر کدام از غلظ 
م نالآ عیا ت مخت کیئو

جن نوردوبن یمس نی د لماکت  ش یط د هههههههههههه هه و در نهایت   
یشد.
جوجه به طور سالم از تخم خارج م 
فعالیت ضدویروسی عصارهها
برای این مطالعه از ویروس بیم  یرا ننیوکاس هیوس ل   
السوتا استفاده شد .ویروس به مایع آالنتوئیک تخم مرغ
س ( Specific free
نطفه دار عاری از آنتی با ادی وی ور س س

 9 )pathogen: SPFروزه تزریق شد .بعداز  4روز مایع
آالنتوئیک جمع آوری شد و برای تعیین وجود ویروس
تست هم آگلوتیناسیون انجام شد .فعالی یسوریودض ت   
عصارهها طبق روش زیر م رب درو ر گ رارق یس ر زا .تف
-1

رم غغغغغغغغ غهااای نطف هزور تفه راد ه     

تزریق شد .تخم مرغها در دمای  37درجه س دارگ یتنا   
به مدت دو هفته نگهداری شدند .روزانهجه دهاشم ت ه   
نها تخم مرغها مورد بررسی قرار
زنده بودن و رشد جنی 

-2

-3

  

-4

نمونهها ای ویروس قر ی تت تتتها ای 01 ،01 ،01 ،01

و 01 -5با کمک بافر سالین -فسفات اس دش هیهت لیرت .... ...
 500میکرولیتر از هر عصاره گیاهی با  500میکرولیت زا ر

هر رق دش طولخم سوریو زا ت

بررسی سمیت عصارههای گیاهی

     

 و د یامد ر        4درجه

سانتی گراد به مدت یک ساعت نگهداری شد هب مزال    .
هایگ      

ذکر است غلظت عصاره م ره یارب هدافتسا درو

برابر  MNTCبدست آمده بود .سپس  200میکرولیتر از
هر رقت از مخلوط عصاره -وی ییروس ب غرم مخت هس ه     
نطف راد ه     9روزه ب  قیرزت شور ه د تنالآعیام ر و کیئ       
تلق  حی شد  . ....ب هاش یار د قر زا تبثم  تتتتتتتت ته اا ای مختلف   
ویروس بدون عصاره استفاده شد که هر کد هب زین ما     3
تخم مرغ تلقیح شد هاش یارب و  د رفاب هنومن زا یفنم       
سالین استفاده شد .تخم مرغها در دمای  35درجه سانتی
گ م هب داردت        5روز نگهدو یرا

هنازور تروص هب         

بررسی شدند .در صورت مرگ جنین قب زا ل

 24تا 48

ساعت اولیه پس از تزری ع هب گرم ق للل ل لللللت عوام ریغ ل   
اختصاصی در نظر گرفته و نمونه ح زا سپ .دش فذ

   5

روز مایع آالنتوئیک جمع آوری و برای اثبات حضور و
یا عدم حضور ویروس تس ا نویسانیتولگآ مه ت نجام     
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شد .در نهای  ت (()Egg Infective Dose 50: EID50

درصورت مثبت بودن تست  HAای نهد ناشن رما ن ده     

 Reedو Muench

عدم توانایی عصاره در خنثی سازی ویروس و در نتیجه

تهای ویروسی با ا کم شور ک
رق 

رشد ویروس در تخم مرغ ب م .دو یی یییزان  EID50ب ره یار   

محاسبه شد (.)01

عصاره محاسبه و با شاهد مقایس نازیم .دش ه      EID50در

تست هم آگلوتیناسیون ()HA

نمونه شاهد برابر  01-3/ 37بدست آمد .در بررسی حاضررر

ب  یار ا جن ا تست م            50 HAمیکرولیت زا ر عیام       

 EID50عصارههای لیمو ،بابون م و خرس لگ ،ه و هب ریس    

آالنتوئیک با  50میکرولیتر از  RBCیک درصد نوخ    
 HAمخل طو

مرغ در پلت

و هدش روضح تروص رد

ترتیب برابر با  01-3/ 37 ،01-2/ 79 ،01-1/ 37و  01-1/26بدست

    

آمد .برای هر عصاره میزان درصد مهاری ی ییا Ihibition

یشد (.)01
ویروس هم آگلوتیناسیون مشاهده م 

 EID50ش دها

) percentage (IPاز راه محاسبه اخ فالت

و عصاره محاسبه شد IP .برای عصاره لیمو  ، 012عصاره

نتایج

بابون هه ه  ،01/ 58عص خرس لگ هرا

در مرحله اول  MNTCبرای همه عصارهها مش صخ

       010و ب هراصع یار     

موسیر 01 1/26بدست آمد .با توجه به موارد ب هراصع الا   

شد .میزان  MNTCبرای عصارههای موسیر ،لیمو ،بابونه

لیمو بیشترین توانایی در خنثی سازی ویروس را داش .ت

و گل سرخ به ترتیب برابر با ا  0 40 ، 200 ، 200و mg/ml

این عصاره توانس ار سوریو ییاناوت ت

 0 40بود .عصارهها در غلظتها ای ذک  هدش ر ه رثا چی     

هب ازیم ننننن نننننن 00 1

برابر کاهش دهد  هک یلاحرد  ،در    م لگ هراصع درو    

سویی روی جنینها نداشتند .می از نننها ای م ره زا روکذ   

سرخ هیچ فعالی ض ت دددویروس دهاشم ی ه هراصع .دشن      

عصاره با رقتهای مختلف از وی  .دش رواجم سور در   

بابونه و موسیر به ترتیب باعث کاهش  3/8و  41 /5برابر

صورت وجود خاصیت ضدویروسی در عصاره ،عص هرا

از توانایی وی ندش سور د  ... ..نت جیا

ویروس را خنثی کرده و در نتیجه ویروس در تخم م غر

لودج رد     1و  2قابل

مشاهده است.

توان رشد نداشت .تست  HAروی مایع آالنتوئیک این
تخم مرغها به علت عدم رشد وی  دوب یفنم سور و یل     

تهای مختلف از ویروس بیماری نیوکاسل
جدول -1نتایج حاصل از تاثیر فعالیت ضدویروسی عصارههای موسیر ،گل سرخ ،بابونه و لیمو بر رق 
عصاره گل سرخ

عصاره موسیر

عصاره لیمو

عصاره بابونه

رقت های ویروسی

شاهد

غیرعفونی

عفونی

غیرعفونی

عفونی

غیرعفونی

عفونی
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عفونی

1
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2
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1
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جدول EID50 -2و  IPبدست آمده به کمک روش  Reed and Muenchبرای نمونههای مختلف
عصاره موسیر
01-1/57
011/26

عصاره گل سرخ
-3/ 37

01

010

عصاره بابونه
-2/ 72

01

01/ 58

عصاره لیمو
-1/ 37

01

شاهد
-3/ 37

012

EID50: Egg infective dose 50% ; IP: Ihibition percentage

01

-

EID50
IP

-1
-2
-3

01-4
-5

01

تاثیر ضدویروسی عصارههای الکلی لیمو5 ...
3,4΄-diglucoside ،7,4΄-diglucoside

بحث
گیاهان به عن هم عبنم ناو م زا ی یایمیش تابیکرت ی      
شناخته شده اند که برای ساخت داروهای ضدویروسی
و توس نم اهنآ هع ا بس        هس یگتسباو هب هجوت اب .دنت          
سه ااا ا ب ولس ه للل لللله اا ای میزب  تخاس نا دیورا
وی ور سس س

     

ضدویروسی بسیار دشوار است و نیاز به داروهایی هست
که گرچه اثر سویی روی سلول میزبان نداشته باشند ولی
توانایی از بین بردن ویروسها را دارا باشند .عصارهها ای
یتوانند با خنثی سازی و مه ذج را ببببب وی سور
گیاهی م 
به س  ای و لول ا و ریثکت راهم قیرط ز ی لولس رد سور

     

باعث کاهش توان بیماریزایی ویروس شوند ( 9و .) 15
در میان این چه  ومیل هراصع را د ب یارا ی رثا نیرتش     
مهاری روی ویروس بیماری نیوکاسل بود .لیمو یک زا ی
اسانسهای مواد غذایی است که مص .دراد ییالاب فرا   
این میوه دارای مقدار زیادی فالوونوئیدهاس یاراد و ت
ب زا شی     25ترکیب     Acridone alkaloidاس هک ت     
سه اا ا داش هت   
م یی یتوانند وریو یور یگدننک راهم رثا  سسسسسسسسسس 
سها ا نش هک هداد نا   
باشند( .)9بررسی روی دیگر وی ور س س
یتواند برخی از ویروسها ا از جمل سوریو ه   
این گیاه م 
ایدز و اپشتین ب اشن .دنک راهم ار را ن دا دد ددددددده شد زا هک ه   
جمل تابیکرت ه    ) 5- Hydroxynoracronycine (20و
) Acrimarine-F (25موجود در گیاه لیم یراهم رثا و    
قابل مالحظه ای روی ویروس اپشتین بار دارنددد ( 14 7و
 .) 14لیمو دارای ترکیباتی است که با مه عیاقو را ی هک     
یشود نقش ضد توم وخ یرو د ار    
باعث ایجاد سرطان م 
یکند ( .) 14
ایفا م 
پس از لیمو ،موسیر دارای بیشترین اثر مهارکنند یگ
روی وی وب سور د و  ات تسناوت

     04/5براب ییاناوت زا ر    

بیماری زایی ویروس بکاهد .آنالیز عص را هههه ریسوم یا   
حض ف یلپ و نوالف تاقتشم رو ن لیبق زا کیلو        
4΄-glucoside،quercetin

،quercetin

          
quercetin

 quercetinو

 quercetin mono-D-glucoseرا تأیید کرده است که
ممکن است خ صاو

تنآ یی یییاکس  دنشاب هتشاد ینادی ((( (((( 8و

.) 13
در ای گ شیامزآ ن ی اوت هنوباب ها نتس         

 3/8براب زا ر   

قدرت ویروس بکاهد .اثر ضدویروسی گیاه بابونه ب شی
از گی خرس لگ ها

وبد  لاح نیا اب  ا ض رثدو یییییییییییییییی یروسی  

کمتری نسبت به لیم لمع مسیناکم .تشاد ریسوم و و

    

احتماال به کمک اثر ترکیبات آنتی اکسیدانت روی غشا
وی سور   

م یییباشد . ..گی اب ها ب  هنو دکرت نیدنچ یارا یب        

مختلف هیدروپراکس رثا تابیکرت نیا هک تسا زادی

    

ضدباکتریایی دارند (.)11اسانس بابونه در آزمایشگاه اثر
مهاری روی ویروس  HSV-1داشته است ( .)4همچن نی
روی غش  ءا و وری سسسس س  HSV-2اث لاصتا عنام و هدرک ر        
یشود( .)4بابونه سابق ًاًا به علت
ویروس به سلول هدف م 
خواص ضدالتهابی و ضدانقباضی آن در مواد داروی و ی
پزشکی اس م هدافت یی یییشد ..تحقیق راوم نیا ریخا تا د و    
ویژگیها را ت ودح ا د حم تلع هب ی ت لونف یاو یییییی یییییییش نا
نسبت داده است .محتوای فن هک اهدیئونوالف زا نآ یلو    
ش ما للل ل

ﬂavone glycosides (e.g., apigenin 7-

) glucosideو ﬂavonols (e.g., quercetinglycosides

) and luteolinglucosidesهستند ،تشکیل شده است.
همچن نی      Apigenin 7- glucosideیک زا ی

  

ترکیبات اصلی گلهای آن میباشد (.)6
در این آزمایش در مورد گیاه گل سرخ هیچ فعالیت
ضدویروس هاشم ی د رظن هب .دشن ه            م یی یرسد لماوع      
ضدویروسی که در این گیاه موج ادنچ رثا تسا دو نی     
روی وی درادن لساکوین یرامیب سور اب ای و شور             
استخراج آبی -الکلی از گی  جراخ ها نن نننمیییش یازجا.دنو
گه اا ا و  hipگ حم ل م ید     
له اا ا ،گلبر گگ 
مختلف گ زا ی لللل 
نها ا ،گلیکوزید ،اه
جداسازی شده است که ش پرت لما نن نن
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     . فالوونوئیدها و آنتوسیانینها میییباشد لماش هایگ نیا
 ک لورفپما،C  ویت نیما،Myrcene ،کربوکسیلیک اسید
.)5  و2( یباشد
  مQuarcetin و
   در این آزمایش با توجه به این که عصارهها ابتد اب ا
ویروس مجاور شده و سپس ویروس به تخم مرغ تزریق
        شده اس یودض رثا مسیناکم دایز لامتحا هب ت ر یسو
     عصارهها تاثیر روی س و یاهدناگیل ای و نامتخا یروس
 گرچه،است و مانع اتصال ویروس ب ولس ه ل    میییشوددد
     ممکن است روی روند تکثیر وی ولس نورد سور ل زین
      برای مش ریودض رثا ندش صخ و نیا یس.موثر باشند
   عصارهها در سلول نیاز به آزمایشات تکمیل تشک رد ی
.سلول است
تقدیر و تشکر
منابع مالی جهت انجام این پروژه از محل پژوهانه
90 /2/ 18672 دانشگاه شهید چمران اهواز به شماره
.تامین شده است
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Antiviral Activity of Citrus Limon, Matricariarecutita L., Allium
ascalonicum L., and Rosa damascene against Newcastle Disease Virus
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Abstract: This study was done to investigate antiviral activity of four plants. For this purpose,
the extracts of four plants were ready and adjacent to virus. EID50 of virus and virus/extract
was calculated for any plant by Reed and Muench method. Antiviral activities were calculated
as the difference of virus titer between treated and untreated infected control eggs and
expressed by inhibition percentage (IP). The results of this test showed Limon had the most
antiviral activity and could reduce viral pathogenicity of NDV as 100 fold. Matricariarecutita
L., Allium ascalonicum L. could reduce activity of virus as 3.8 and 40.5 fold respectively, but
Rosa damascene did not have any significant effect on virus. Accordingly, three out of four of
these extracts were found effective.
Keywords: Antiviral activity, Citrus Limon, Matricariarecutita L., Allium ascalonicum L.,
Rosa damascene, Newcastle disease virus (NDV).
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