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   يرو برنعنا  آبی الکلیي  عصاره یروسیضد و تاثرا
  در محیط آزمایشگاهی ویروس سرخک

  4مهرشاد عزیزي -3روح اهللا وهاب پور -2باديآمحمود شمسی شهر  -1سید حمید رضا منوري

  چکیده
ی ضد ویروسی مورد مصرف در حـال حاضـر داراي اشـکاالت عمـده اي     یداروهاي شیمیا :زمینه و هدف

ایـن رو   از. و تنوع کم، اندکس درمانی پایین، موارد مصرف بالینی محدود و سمیت باال هستند مانند تعداد
ـ    ی جدید به منظور دستیابی به روشیارزیابی ترکیبات دارو بررسی و   نظـر  ه هاي نوین درمـان ضـروري ب

 )Nepeta pungens(نعنـا  گیـاه  ي آبی الکلی اثر عصاره ي محور اصلی این پژوهش مطالعه  .رسد می
  .باشد تکثیر ویروس سرخک میي بر چرخه 

نعنـا  گیـاه  ي که ابتدا سمیت عصـاره   می باشداین پژوهش از نوع مطالعات آزمایشگاهی  :روش تحقیق
سپس اثرات ضد ویروسـی آن در   .مورد بررسی قرار گرفت ییفریقاآمیمون سبز ي کلیه  هاي روي سلول

مورد  کشت سلولیي پنجاه درصد دوز آلوده کننده  وشبا ر ،سمیتي غلظتی کمتر از آستانه ي محدوده 
  .ارزیابی قرارگرفت

نعنا داراي اثر مهارکنندگی روي تکثیر ویـروس  ي عصاره  ،انجام شده ياه با توجه به آزمایش :یافته ها
  در مراحـل آغـازین   نعنـا   يدهد بیشترین اثـر ضـد ویروسـی عصـاره      نتایج نشان می. باشد سرخک می

  .یروس مشاهده می شودتکثیر و ي چرخه
تواند کاندید مناسبی جهت  تحقیقات بیشتر به منظـور دسـتیابی    مینعنا گیاهی ي عصاره  :نتیجه گیري

  .به عوامل نوین ضد ویروسی باشد
  TCID50 ؛ویروس سرخک؛ نعنا ؛ضد ویروسی: کلید واژه ها
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  مقدمه
  اثـرات  ي اخیر تحقیقات زیـادي در زمینـه    هاي درسال

ها صورت  مهار کنندگی مواد طبیعی در برابر میکرو ارگانیسم
 از ترکیباتی که براي انسان فادهاست این رابطه در .گرفته است

غیر سمی بوده و اثرات جـانبی هـم نداشـته باشـند ضـروري      
ویـروس سـرخک عامـل ایجـاد بیمـاري حـاد و بسـیار         .است

مسري است و عالئم اختصاصی آن، راش ماکولوپاپوالر، تـب و  
عالئم تنفسی است و عوارض بعـد از بیمـاري سـرخک شـایع     

  گونـه داروي   هـیچ ). 1( خطرنـاك اسـت   بوده و گاهی بسـیار 
 ثري علیه سرخک یا عوارض آن وجـود نـدارد  ؤضد ویروسی م

در درمان بسـیاري از بیمـاري هـا در     Nepetaاز گیاه  ).2,3(
ــردد     ــی گ ــتفاده م ــنتی اس ــب س ــیمیا . ط ــاي ش   ی یداروه

مـورد مصـرف در حـال حاضـر داراي اشـکاالت       یضد ویروس
پایین، موارد عمده اي مانند تعداد و تنوع کم، اندکس درمانی 

  ). 11,4( و سمیت باال هستند مصرف بالینی محدود
ــرایط     ــورداري از ش ــا برخ ــران ب ــور ای ــبختانه کش خوش

هـاي مختلـف    جغرافیایی و آب و هوایی مناسـب، داراي گونـه  
باشـد، تـا جـایی     اروپا می ه يبرابر قار 3تا  2گیاهی به میزان 

بـه همـین    اند و نامیده» طالي سبز«که فلور طبیعی ایران را 
خواص دارویـی ایـن    ه يمطالع ه يجهت جا دارد تا در زمین

یکــی از ). 5( هــاي جــامعی بــه عمــل آیــد پــژوهش ،گیاهــان
  هـاي برداشــته شـده، گــرایش جهـانی بــراي     مهمتـرین گــام 

کارگیري داروهاي گیاهی است کـه داراي عـوارض جـانبی    ه ب
اري که بیم به دلیل این). 12( باشند پایین میي کم و هزینه 

ی نمی باشد و داروهاي گیـاهی از  یسرخک داراي درمان دارو
براي ایـن منظـور    ،این لحاظ که عوارض جانبی کمتري دارند

جستجو براي یافتن داروهـاي  . در این پروژه استفاده گردیدند
هاي ناشی از ویـروس   ضد ویروسی جدید براي درمان عفونت

رده و عـدم وجـود مطالعـات گسـت    ). 6( در حال افزایش است
آثـار ضـد ویروسـی عصـاره هـاي       غربال گـري روي  عمیق بر

 دری یــدر گیاهــان دارو یــاهی و ترکیبــات طبیعــی موجــودگ
اکثر . نماید می کشورمان ارزش چنین مطالعاتی را دو چندان

ی کـه داراي آثـار   یـ ترکیبات طبیعی جدا شده از گیاهان دارو
   in vivoیـا   و in vitroط یضـد ویروسـی شـاخص در شــرا   

 و )7,8( فالونوییـدها  :مـی باشـند   دستجات زیر ءجز وده اند،ب

 سـایر  تانن و، ترکیبات کینونی و لکالوئیدهاآهاي فرار  اسانس
در این بررسی ما اثـرات   .)9,10( ثر گیاهیؤم هاي مواد گروه

که گونه ي بـومی ایـران از    Nepeta pungensضد ویروسی 
فـراوان  ي استفاده و با توجه به موارد  تیره نعناعیان می باشد

هاي ضـد ویروسـی    فعالیتن گیاه در کتب گیاهان دارویی، ای
  روي ویروس سـرخک مـورد مطالعـه قـرار      بر را آني عصاره 

کـه   Lamiaceae ه ياز خـانواد  Nepetaجـنس   .دهـیم  می
آن را   ه يباشـد و اعضـاي خـانواد    گونه می 250داراي حدوداً 

Catnips  یاCatmints جنس .نامند هم می Nepeta   بـومی
هـاي آن در   اروپا، آسیا و آفریقا است ولی بیشترین تعداد گونه

هـایی   این گیاهان داراي ساقه. مدیترانه وجود دارند ه يمنطق
هایی به شکل قلب به رنـگ سـبز متمایـل بـه      محکم با برگ

   .خاکستري هستند
  اي اســت بــا حــدود  درختچــه pungens Nepeta گیــاه

cm 100-50 مین، ولی در آب و هواي مسـاعد بـه   ارتفاع از ز
هـاي سـبز و    این گیاه داراي بـرگ . رسد ارتفاع بیشتر نیز می

ي باشـد، میـوه    هاي بنفش کمرنگ مـی  هاي سفید با دانه گل
صورت سته، بیضوي یا مدور، به بزرگی یک نخـود، بـه   ه آن ب

خواص دارویی گیـاه مربـوط   . باشد رنگ سیاه مایل به آبی می
ــرگ آن مــی ــه ب ــ  .شــدبا ب ــه ذکــر اســت کــه گون   ه يالزم ب

Nepeta pungens هاي نادر  از گونهNepeta باشد که در  می
از . رویـد  بعضی مناطق ایران مانند استان فارس و اصفهان می

در درمان بسیاري از بیماري ها در طب سـنتی   Nepetaگیاه 
در این پروژه براي پی بردن به خـواص   .نیز استفاده می گردد

مـا بـه بررسـی     ویروسی سرخک، جمله اثرات ضد دیگر آن از
ــاهی  ــرایط  Nepetaخــواص گی ــروس ســرخک در ش ــر وی   ب

in vitro موجود که باعث  الزم به ذکر است خالً. می پردازیم
  ثر ؤاسـت، عـدم وجـود داروي مـ     گردیـده اجراي ایـن پـروژه   

ویروسی علیه ویروس سرخک می باشد و هدف اصـلی از   ضد
داروي گیـاهی   کاندیـد  ی بـه یـک   اجراي این پـروژه، دسـتیاب  

  .ثر بر علیه ویروس سرخک می باشدؤم
  

  
  تحقیق روش

   :عصاره به روش ماسيراسيون تهيه ی
  وزن نموده و در یک  را گرم از پودر دارویی مورد نظر 100
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لیتـر از   میلـی  500اي تیره رنگ ریخته و حدود  بطري شیشه
، درصـد  50کـه در ایـن پـژوهش از اتـانول     (حالل مورد نظر 

به آن اضافه کـرده و هـر سـه    ) شود کلروفرم و اتر استفاده می
روز محلول را صاف و تغلـیظ کـرده و مجـدداً روي آن الکـل     

صاف شـده و توسـط    ،حاصلي روز عصاره  9ریخته و بعد از 
بـه ایـن ترتیـب    ي عصـاره   .گـردد  دستگاه روتاري تغلیظ مـی 

ـ      در  صـورت پـودر  ه توسط دستگاه روتاري کـامالً خشـک و ب
 80از الکلـی   -آبـی ي می آید و سپس ما براي تهیـه عصـاره   

   .عنوان حالل استفاده کردیمه آب بدرصد  20 متانول ودرصد 
 تکثیر ویـروس براي  Veroدودمان سلولی  :سلول و ویروس

بـراي  . )1شـکل  ( گرفتاستفاده مورد  سویه ادمونستون سرخک
 DMEM Dulbeccos Modifiedکشـت  محیطکشت سلول 

Eagles Medium،  ــد 10داراي ــاله  درص ــین گوس ــرم جن ، س
IU/ml 100پنی سیلین و mg/ml 100 کـار  ه ب سترپتومایسینا

پنجـاه درصـد دوز    از روشتیتـر ویـروس   براي تعیـین   .برده شد
  .)2شکل ( استفاده شد 1آلوده کننده ي کشت سلولی

 :Veroهـاي   روي سلول بر سمیت عصارهي تعیین آستانه 
 Veroهـاي   سلولروي  سمیت عصارهي نه آستابراي تعیین 

ــتفاده  Trypan Blue Exclusion Methodروش  از اس
بعــد از تشــکیل تــک الیــه ســلولی در  ایــن روش در .گردیــد
 ،100 ،10 ،0هـاي  غلظـت خانـه   96هاي میکروپلیت  چاهک

 نعنـا ي میکروگرم عصـاره   2000و  1000 ،500 ،400 ،200
م جنـین  بـدون سـر   DMEMدر میلی لیتـر محـیط کشـت    

بـراي هـر    .دیـ ردگاضـافه  هاي میکروپلیت  گوساله به چاهک
چاهـک  در نظر گرفته شـد و در  یک ردیف میکروپیت غلظت 
فقـط محـیط کشـت اضـافه     عنوان کنترل سـلول،  ه بانتهایی 
ــد ــاي    .گردی ــت در دم ــه  37میکروپلی ــانتیگراد درج  5و س

سـاعت هـر روز    24بعد از گذشت . قرار داده شد  CO2درصد
هاي دو چاهک از هر غلظت با تریپسین کنده شد و بـا   سلول

  . رنگ آمیزي گردید درصد 10تریپان بلو 
هـاي   مـی کنـد و سـلول    هاي مرده را رنگ تریپان بلو سلول

هـاي زنـده و    سپس شـمارش سـلول  . زنده بی رنگ باقی می مانند
روز در . دشـ ایـن عمـل تـا روز چهـارم تکـرار      و  دمرده انجام گردی
ها مـرده   سلول درصد 50در حضور آن از عصاره که چهارم غلظتی 

                                                 
1- Tissue Culture Infections Dose 50 (TCID50) 

ــه عنــوان بودنــد    50CC, 50% Cytotoxic Concentration ب
  .نظر گرفته شد در

 :سـرخک  ویروس  رويبر  عصارهویروسیدالی بررسی اثر 
عصـاره تیمـار    50CCویروس با غلظـت    100TCID50مقدار 
سـاعت سوسپانسـیون    4و  3 ، 2 ،1از گذشـت   س پـ . گردید

پـس از  . اضافه گردیـد   Veroي هاي تک الیه ل ق به سلوفو
شستشـو داده شـدند تـا بقایـاي      ر ها سه با ساعت سلول یک

میـزان  ساعت  24بعد از گذشت . عصاره از محیط خارج گردد
   .تعیین گردید TCID50روش  کاهش عفونت زایی ویروس با

 هـاي مختلـف بـر    در غلظت مهار کنندگی عصاره اثر
براي تعیین غلظتی از عصـاره   :سرخک وسویر تکثیرروي 

ویـروس   ممانعت کننـدگی روي تکثیـر   درصد 50که داراي 
هـاي   در چاهـک  سلولیتک الیه ز تشکیل ا بعد ابتدا باشد،
ـ   ویروس به همه چاهـک   100TCID50مقدار  پلیت، ه هـا ب

یـک   گذشـت  از بعد .جز چاهک انتهایی ردیف اضافه گردید
هـاي   ویـروس اي خـروج  بـر  PBS بـافر ها با  چاهک اعتس

بـا   نعنـا ي عصـاره   سـپس . جذب نشده شستشو داده شدند
و  250 ،100 ،50 ،10 ،5یعنی   50CCهاي کمتر از  غلظت
در میلی لیتر محـیط کشـت    نعناي یکروگرم عصاره م 500

DMEM   ــه چاهــک ــاله ب ــین گوس ــدون ســرم جن ــاي  ب ه
در چاهک مربوط به کنترل سلول . میکروپلیت اضافه گردید

 بـراي هـر  . رل ویروس فقط محیط کشت اضافه گردیدو کنت
ــت  ــد  12غلظ ــاص داده ش ــک اختص ــت   .چاه ــن تس در ای

)TCID50 (    براي هر غلظتـی از ویـروس و دارو، دو چاهـک
از ویـروس هـاي   . همراه با کنترل در نظر گرفته شده اسـت 

ا هـ  استاندارد و سلول حساس در شـرایط اسـتریل آزمـایش   
میـزان کـاهش   ساعت  48 گذشت از پس. انجام گرفته است

  روشو بــا  TCID50تعیــین عفونــت زایــی ویــروس بــا    
Read & Muench  یند بـا افـزودن   آاین فر. تعیین گردید

در میلی لیتر محـیط   نعناي میکروگرم عصاره   500غلظت 
 24و  12، 4 ،2 ،1 ،هــاي صــفر در زمــان DMEMکشــت 

بـراي   .ها تکرار گردید ساعت پس از جذب ویروس به سلول
  از روش TCID50یــین تیتــر ویــروس بــا اســتفاده از     تع

Reed and muench     که یک فرمول در ارتبـاط بـا درصـد
هاي مختلف ویروسی است  هاي مرده و زنده در رقت سلول
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دلیـل عـدم   ه گونه آزمون آماري ب استفاده شده است و هیچ
تفاوت اثر ویروسـیدالی  . نیاز در این پروژه استفاده نشده است

رکنندگی در این است که خاصیت ویروسـیدالی مربـوط   با اثر مها
  به اثر مستقیم عصاره بـر روي ویـروس در محـیط خـارج سـلول      

که اثر مهارکنندگی مربوط به اثـر عصـاره بـر     می باشد، درحالی 
 کـه   الزم به ذکر اسـت . روي ویروس در محیط داخل سلول است

  .دبوماه  8مدت زمان انجام تحقیق 
 

  

  یافته ها
 500تــا  10هــاي بــین  طیــف غلظــت نعنــا دري  عصــاره
میلی لیتر هـیچ گونـه اثـر توکسـیک روي سـلول       میکروگرم در

ــدارد ــان. ن ــدول   هم ــه در ج ــه ک ــردد،    1گون ــی گ ــاهده م   مش
روي سـلول   سـمیت بـر   درصد 50غلظتی که داراي ي  محدوده

میکروگـرم در   2000تا  500 بین غلظت) CC50=>500( باشد
  .است میلی لیتر

  
  
  

         
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  چهار روز بعد از آلودگی با ویروس  Veroهاي  سلول :2شکل                   Veroهاي طبیعی  سلول :1شکل             
  ALK-Cسرخک سوش                            

  بر حسب زمان Veroهاي  بر روي سلول Nepeta pungensي هاي مختلف عصاره  اثرات سیتوتوکسیک غلظت : 1جدول 

  (μg/ml) غلظت عصاره
  هاي زنده بر حسب درصد نسبت سلول

  روز چهارم  روز سوم  روز دوم  روز اول
0  97  96  96  95  
10  97  96  95  95  
100  96  95  95  94  
200  96  96  92  92  
400  95  94  92  92  
500  90  89  88  86  
1000  75  70  66  51  
2000  52 43  29  25  

  

 نعنـــاي ی عصـــاره دالیدر بررســـی اثـــرات ویروســـ       
هـــاي کمتـــر از آســـتانه  غلظـــتمشـــخص گردیـــد کـــه 

 ریــثکل تکیسـ  بـر نـامطلوبی   ریثأتــگونـه   سـیته هـیچ  یتوکس
  .)1نمودار ( درروس ندایو
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 سرخکر یکل تکثیس بر هاي مختلف در زمان Nepeta pungens ي اثر ویروسیدالی عصاره :1 مودارن

  

زان یـ م بر نعنامختلف  يها غلظت مهارکنندگی ثرادر بررسی 
 ،مشاهده می شـود  2گونه که در جدول  همان سرخکتکثیر 

 درصـد   50 تـا  توانـد تیتـر ویـروس را    که می نعنا غلظتی از
  .میلی لیتر است میکروگرم در 500 حدود در. کاهش دهد

  

  حسب غلظت عصاره بر تکثیر سرخک بر Nepeta pungensي اثر مهار کنندگی عصاره  : 2جدول 

  μg/ml  0  5  10  50  100  250  500بر حسب   Nepeta pungensي  غلظت عصاره
  10- 7/3  10- 8/4  10- 2/5  10- 5/5  10- 7/5  10- 9/5  10-6  تیتر ویروس

  

   ،مشــاهده مــی شــود   2همانگونــه کــه در نمــودار        
 نعنا يمهار اثر ن مقداریشتریبمی دهند که  نشان ها یافته

ک سـاعت  یمربوط به  ،سرخک روسیو ریتکثي  چرخه بر
زان کـاهش عفونـت   یـ و م روسیـ زمان جذب و پس ازاول 

 بعـدي  يهـا  تدر سـاع و  اسـت  درصد 50حدود  در ییزا
  دنگردیـ  مشـاهده  روسیـ و بر تکثیر قابل مالحظه اي ریثأت

The term half maximal effective concentration 
ml

gEC 50050 .  
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  سیکل تکثیر ویروس سرخک هاي مختلف بر زمان در Nepeta pungensثر ؤغلظت م ثیرأت :2نمودار
  

  حثب
ضد ویروسـی   ییمیاهمانگونه که شاهد هستیم داروهاي شی

سـمیت و عـوارض    محـدود،  علت اثـر بخشـی درمـانی   ه حاضر ب
نگرانـی هـاي    ایجـاد  ،ییـ و پیـدایش مقاومـت دارو   ناخواسته باال

هـا   گسترش شیمی درمانی علیـه ویـروس   .)11( ادي کرده اندزی
در ایـن   ییها ولی محدودیت .همواره مد نظر محققان بوده است

زمینه وجود دارد که مانع از پیشـرفت شـیمی درمـانی علیـه     
ایـن موانـع ایـن اسـت کـه      ي از جمله . ها شده است ویروس
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  . کننـد  صورت داخل سلولی همانند سـازي مـی  ه ها ب ویروس
هـاي   ضد ویروسی بایـد بـین فعالیـت    بنابراین ترکیبات مفید

ی افتـراق قائـل   یاختصاصیت باالي ویروس و میزبان با درجه 
در  .هاي میزبان وارد کننـد  شوند تا حداقل آسیب را به سلول

  هــاي اخیــر بــراي یــافتن مــوادي بــا خــواص   طــی کوشــش
ــروز      ــته و ب ــوارض ناخواس ــاهش ع ــراي ک ــی ب ــد ویروس   ض

 مقاوم، گیاهان مورد توجه خاصی قرار گرفته انـد ویروس هاي 
گیــاه ي عنــوان مثــال در طــب یونــان عصــاره ه بــ .)12,13(

صورت خوراکی براي درمان ویروس آنفلـوانزا و  ه بادرنجبویه ب
 ).14( تگرفــ ســیمپلکس مــورد اســتفاده قــرار مــیهــرپس 

ی بسـیار  یگیـاه مـاژروم نیـز داراي توانـا    ي همچنین عصـاره  
 .باشــد روس هــرپس ســیمپلکس دارا مــیثري علیــه ویــؤمــ

Nepeta اصطالح ه هاي مختلف یا بCatnip   ـ ه ها همیشـه ب
ـ  .)19,20,21( انـد  هاي گیاهی مطـرح بـوده   عنوان مسکن ه ب

  اضــطراب، داروي ي عنــوان تســکین دهنــده ه کــه بــ طــوري
ـ     ضد سـرماخوردگی، آنفلـوانزا و تـب    کـار  ه بـر در کودکـان ب

   .)17,18( اند رفته می
کـه   Nepeta Lactoneاي بـه نـام    ، ماده1974در سال 

باشد از گیاه استخراج شد که آثار درمـانی   می terpeneنوعی 
بـه دلیـل عـدم وجـود      .گیـرد  می بر آن را به احتمال زیاد در
  آثـــار  screeningروي  عمیـــق بـــر مطالعـــات گســـترده و

ضد ویروسی عصاره هاي گیاهی و ترکیبات طبیعی موجود در 
در کشـورمان، ارزش چنـین مطالعـاتی را دو     ییـ گیاهان دارو
نماید و الزم به ذکر است کـه تحقیقـاتی در ایـن     چندان می

صـورت   in vitroخصوص در داخل و خارج کشور در شرایط 
هاي  ارزیابی فعالیت بررسی و به همین منظور. نپذیرفته است

هاي  جهت دستیابی به روش Nepetaي  ضد ویروسی عصاره
هاي ویروس سرخک با توجـه بـه نکـات     تدرمان عفون جدید

 ابتـدا همـان   .اصلی این پژوهش قرار گرفـت  محور، ذکر شده
 ي عصـاره  مراحل انجام تسـت مشـخص گردیـد،    گونه که در

Nepeta بر روي سلولVero   غلظـت   تـاµg/ml 500  فاقـد   
 هـاي بـاالتر   ولی درغلظت، باشد گونه خاصیت سمیت می هر

  .گردد موجب مرگ سلول می
ج نشــان مــی دهنــد کــه ایــن عصــاره فاقــد خاصــیت  تــاین

باشد؛ ولی همین عصاره  روي ویروس سرخک می ویروسیدالی بر

  مهارکننـدگی قابـل تـوجهی     روي ویروس سـرخک داراي اثـر   بر
میکرو گرم بر میلـی   500 غلظت نتایج نشان می دهند .می باشد

 ي ایـن عصـاره   .را نشان می دهد مهاري بیشترین اثر عصارهلیتر 
روي اخـتالل در   بـر  یشترین اثر ضد ویروسـی خـود را احتمـاالً   ب

هاي آلفا ویـروس سـرخک    نژیا تداخل در بروز  مراحل جذب و
خاطر وجود ترکیبات تـانن موجـود   ه باین فرضیه  .دهد انجام می

در جـذب  چون اثرات مداخله اي تانن ها  .گیرد در گیاه قوت می
   ).14,15( هاي مختلف در سلولها ثابت شده است ویروس

  
  نتیجه گیري

ی ضـد ویروسـی   یداروهـاي شـیمیا  کـه   با توجـه بـه ایـن   
ــده اي      ــکاالت عم ــر داراي اش ــال حاض ــرف در ح ــورد مص م
ــوارد     ــایین، م ــانی پ ــدکس درم ــم، ان ــوع ک ــداد و تن ــد تع مانن

ــدود  ــالینی مح ــرف ب ــرف   مص ــتند و از ط ــاال هس ــمیت ب و س
دیگــر داروهــاي گیــاهی داراي عــوارض جــانبی کــم و هزینــه  

ــای ــیپ ــند ین م ــی و  ،باش ــن رو بررس ــات   از ای ــابی ترکیب ارزی
ــدارو ــه روش ی ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــد ب ــوین  ی جدی ــاي ن ه

ــ  ــروري ب ــان ض ــی ه درم ــر م ــد نظ ــاره و  رس ــاهیي عص   گی
Nepeta pungens توانــد کاندیــد مناســبی جهــت      مــی

ــوین      ــل ن ــه عوام ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــتر ب ــات بیش   تحقیق
ــراي مطالعــه  .ضــد ویروســی باشــد ــر و روشــن دقي ب یــق ت

شدن جزئیـات مکـانیزم اثـر ضـد ویروسـی عصـاره پیشـنهاد        
مـی شــود کـه در مطالعــات بعـدي بــا تکنیـک هــایی ماننــد     
ــا    ــروس و ی ــف وی ــاي مختل ــروتئین ه ایمونوبالتینــگ روي پ

ــدازه ــروس  ان ــزیم هــاي اختصاصــی وی ــري آن ــر دقیــق  ،گی اث
ــف    ــروس در مراحــل مختل ــف وی ــزاي مختل عصــاره روي اج

چنـین بـا جداسـازي مـواد      هـم . سـی شـود  همانندسازي برر
کـدام را   متشکله گیاهـان مـی تـوان آثـار ضـد ویـروس هـر       

 .به طور مجزا مورد بررسی قرار داد
  

  و قدردانی تشکر
این تحقیق با اسـتفاده از حمایـت مـالی دانشـگاه علـوم      

یـک  در قالـب   تهـران پزشکی و خدمات بهداشـتی و درمـانی   
ــه   ــده اســت ک ــاتی انجــام گردی ــدین طــرح تحقیق ــیله  ب وس

  .نویسندگان مقاله مراتب تشکر خود را ابراز می دارند
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The Effects of the Anti-viral (Nepeta Pungens) on Measles 
Virus in Laboratory Environment 

Seyed Hamid Reza Monavari1, Mahmoud Shamsi Shahrabadi2, Rouholah Vahabpour3  
and Mehrshad Azizi4 

Abstract 
Background and Aim: The chemical anti-viral drugs used nowadays have some main problems such as low 
number and type, low therapeutic index, limited clinical use and high toxicity. So, it seems essential to 
investigate and evaluate new pharmaceutical compounds for achieving new treatment methods. The main 
goal of this research is to study the effect of juice of Nepeta pungens on the measles virus replication cycle. 

Materials and Methods: This study was an experimental one in which initially the toxicity of Nepeta 
pungens on vero cells was investigated. Then, its anti-viral effects in the concentration range less than 
toxicity were evaluated through Tissue Culture Infection Dose 50 (TCLD50) method. 

Results: The results showed that the juice of mint has a controlling effect on the measles virus replication. 
The results, also, indicated that the most effect of anti-viral the juice of Nepeta pungens was observed in the 
early stages of the virus replication cycle. 

Conclusion: The juice of Nepeta pungens can be the suitable choice for further research to achieve new anti-
viral factors. 

Keywords: Anti-viral, measles virus, mint, TCLD50 
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