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Abstract 
Aim and Background: The use of plants as medicine has always been considered. In the present study, the 
effect of aqueous extract collected in spring and autumn of Artemisia aucheri on the survival of HSV- 1 virus-
infected cells was investigated. 

Materials and Methods: In this study, the effect of aqueous extract of Artemisia aucheri in spring and 
autumn on the survival of Vero cell line after HSV- 1 infection at different times and concentrations was 
compared using TCID50 and MTT methods. The effect of aqueous extract of Artemisia aucheri at 
concentrations of 25, 50, 75, and 100 mg / ml on Vero cell line infected with HSV- 1 virus was performed for 
24 hours in DMEM medium containing 2% (FBS) and then a dose of 50% Tissue Culture Infectious 
Dose(TCID50) was determined. Cell viability was also assessed by MTT assay at 2-, 0, 4, 8, and 24 hours. 

Results: The dose of 50% TCID50 with different dilutions of spring and autumn aqueous extracts of Artemisia 
aucheri was determined on Vero cells infected with (MOI = 0.1) HSV- 1 virus by inverted microscope and 
compared by MTT method. Concentrations of 50, 75, µg/ml and 100 µg/ml of spring extract and concentrations 
of 50 and 75 µ g / ml of autumn extract significantly reduced viral infection. Among them, spring extract with 
a concentration of 75 µ g / ml showed the highest viral inhibition and cell survival. Also, a significant 
difference was observed between spring and autumn aqueous extracts of Artemisia aucheri on cell survival (r = 
0.97, P =0.0002). 

Conclusion: The results indicated that the spring aqueous extract of Artemisia aucheri has a significant anti-
HSV- 1 antiviral effect compared to the autumn aqueous extract of Artemisia aucheri (A=0.0001) (P=0.0001). 
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 اوشری آرتمیزیابهاره و پاییزه  مقایسه دو عصاره آبی
   -1HSVمهار تکثیر ویروس  در 

 4انینشیب فرحناز ،3اکبرزاده نهیتهم ،2*یفیشر زهره ،1زهرا نور محمدی ،1انیزمان مهسا
 رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قاتیتحق وواحد علوم  ،یشناس ستیز گروه.1
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 چکیده
آوری شده در جمععصاره آبی  ، اثرحاضردر مطالعه است.  بودهعنوان دارو همیشه مورد توجه استفاده از گیاهان به و هدف: سابقه

 .شد بررسی HSV-1 ویروسهای آلوده به سلول بر بقای )Artemisia aucheri ) اوشری آرتمیزیا بهار و پاییزفصل 

 Veroسلولی بر روی بقایبهار و پاییز  هایفصلاوشری در  آرتمیزیاوری شده آجمع اثر عصاره آبی ،مطالعهدر این  :هامواد و روش
اثر   .قرار گرفت مقایسهمورد  MTT و TCID50 از دو روشبا استفاده  های مختلفو غلظت  هادر زمان HSV- 1ویروس پس از آلودگی با

 طی HSV- 1آلوده به ویروس  Vero سلولی رده رویبر  لیترمیگروگرم بر میلی 100و 52 ،20، 22با غلظت  اوشری آرتمیزیاعصاره آبی 
-هم .تعیین شد (TCID50)سلول درصد آلودگی 20دوز  سپسانجام گرفت و  (FBS) %2وی حا  DMEMدر محیط سـاعت  24مدت 
  . شد بررسی 24و HSV، 0، ،8- 1قبل از آلودگی با ویروس  2های در ساعت MTT  تست توسط سلولی مانیزنده چنین

ر روی ب اوشری آرتمیزیاعصاره آبی بهاره و پاییزه های مختلف رقت با (TCID50) سلول درصد آلودگی 20تعیین دوز  :هایافتــه
های غلظت .شدمقایسـه  MTT روشا بو  انجام شد میکروسکوپ اینورت با-HSV  1ویروس  (=1/0MOI) اآلوده ب Vero های سلول

 یتوجه قابل طوربهعصاره فصل پاییز لیتر میکروگرم بر میلی 52و  20هایعصاره فصل بهار و غلظتلیتر میکروگرم بر میلی 100و  52 ،20
ترین مهار بیشلیتر میکروگرم بر میلی  52. که در این میان عصاره بهاره با غلظت داد کاهش(610به  810)از  راHSV- 1روسوی عفونت

بر روی بقای  اوشری آرتمیزیاعصاره آبی بهاره و پاییزه بین دو ی معنادار اختالفچنین همرا نشان داد.  سلولی بقای میزانو ویروسی 
عصاره بهاره و نشان داد که همبستگی بین نتیجه  ( MTTوTCID50)دو روش انجام شده  رگرسیون.=75/0r = ، 0002/0 (P) مشاهده شد سلول

   پاییزه وجود دارد.

 آرتمیزیاپاییزه  آبی در مقایسه با عصاره اوشری آرتمیزیا بهارهآبی عصاره  تیتر ویروس درکاهش که  نشان دادنتایج  :گیرینتیجه
توان نتیجه بودن عصاره در کاهش تیتر ویروسی است و میثر ؤکه حاکی از م تر بودبیش  =HSV   )0001/0(P-1 داریمعنیطور هب اوشری

  .استثر ؤاوشری برای درمان تبخال م آرتمیزیاگرفت که عصاره بهاره 

 . MTT assay  ،، TCID50، Iau Science، اوشری آرتمیزیاعصاره آبی  ، HSV- 1 :کلیدیگان واژ

 که ازمسری در سراسر جهان های عفونی ترین بیماریاز شایع مقدمه
ویروس هرپس سیمپلکس نوع شود، میطریق بزاق آلوده منتقل 

طور تواند بهمی شده ویروس پنهان .(1) است (تبخال دهانی) 1
  .(2) شود تعفونسبب  مکرر

اثر گیاهان بومی هر منطقه در جلوگیری از  مطالعه بر روی
ارزش و  استویروس تب خال دارای اهمیت  ها مانندعفونت
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-قدم اول لزوم بررسی تستدر بنابراین  فراوانی دارد.اقتصادی 
 باویروس بر روی سلول ضد رثای جهت بررسی اهای اولیه و پایه

 رسد.نظر میضروری به مورد تحقیق عصاره گیاهی

های با استفاده از روشبر آن هستند که محققین از طرف دیگر 
استفاده را با داروهای سنتتیک عوارض شدید  متفاوت، درمانی

دلیل هگیاهان ب .بهبود بخشندتر عوارض کم با ییدارواز گیاهان 
ها، فالونوئیدها و آلکالوئیدها که خاصیت داشتن تانن
 درمنه (.3) انددارند مورد توجه قرار گرفتهضدویروسی 

 اهانیگ از متنوع و بزرگ رهیت کی( Artemisia) (آرتمیزیا)
 گل خانواده از گونه 400 تا 200 نیب که است
-بوته و یعلف اهانیگ شامل درمنه .دارد( (Asteraceaeدیمروار

 در قدرتمند ییایمیش هایبیترک لیدلبه که است مقاوم یها
 و آب در درمنه یهاگونه. اندشده شناخته یاساس یهاروغن

 یهاستگاهیز در لمعموطور به مکره،ین دو هر معتدل یهوا
 توجه قابل یهاگونه. کنندیم رشد خشک مهین ای خشک

 .A) مریم گلی ، (A. vulgaris ) یمعمول شپشک: از عبارتند
tridentate) ، A. annua (یگل میمر )،افسنطین ) A. 
absinthium )، ترخون) A. dracunculus) و چوب جنوب ) 

(A. abrotanum (4.) 

وسیع را با دامنه  آرتمیزیا های مختلفیک بررسی جامع از گونه
سمی، ضد  های بیولوژیکی شامل ضد ماالریا، ضداز فعالیت

اکسیدان نشان داده است. آنتیانگل و ضد ،باکتریایی، ضد قارچ 
 آرتمیزیاهای بسیار مهم دارویی از این جنس برخی از فعالیت

، که ترپنوئیدها،  Artemisininویژهکشف شده است، به
ها و کافئینوکلینیک اسیدها، استرولها، فالونوئیدها، کومارین

های جنس را تشکیل های اصلی فیتوکامپوژنها کالساستیلن
در  آرتمیزیاچنین ماده جدید از گونه سیبری هم  (2) دهندمی

از  (.6) شناخته شد ثرؤنام تترا هیدرو فوران مهدرمان سرطان ب
هم  که در برگ چای سبز های اسید چربفنولاین میان پلی
 تواند باشدمی HSVثر بر ضد ویروسی ؤعوامل م ازموجود است، 

 عصاره تانن حاوی فعال هایبخش از ایمطالعه در (.5،8)
Cornus Canadensis ویروس جذب از جلوگیری برای 

1-HSV  ثره گیاه ؤماده مآرتمیزینین، . (7) استفاده شد
 ، اثر مهاری بر رشد توکسوپالسما گوندی داشته استآرتمیزیا

بهاره  اوشری آرتمیزیاچنین خاصیت ضد انگلی عصاره هم(. 10)
و پاییزه بر روی ماکروفاژها علیه انگل لیشمانیا مطالعه شده 

 .(11)است 

بعنوان یکی  نیز آرتمیزیاخاصیت ضد لیشمانیایی عصاره 
 بررسی شده است herbal medicine (HM) ازداروهای گیاهی

-قسمت از کلروفرمفراکشن  وی آب عصاره یمهار اثر (.12،13)
 .Artemisia chamaemelifolia Vill یبلغار اهیگ ییهوا یها

(Asteraceae) هیسو ریتکث برابر در BA HHV 2 نوع 
 در( ریکلوویآس به مقاوم) DD هیوسو( ریکلوویآس به حساس)

 .(14) ه استشد یبررس in vitro طیشرا

گیاه  آبی ضد ویروسی عصاره های، اثرمطالعهدر این 
Artemisia aucheri بهاره آبی بین دو  عصاره  مقایسههدف  با

آلوده  Vero سلولی رده بقای تعیین در اوشری آرتمیزیاو پاییزه 
  MTTو 50TCIDهای روشبا استفاده از  HSV-1 به ویروس

 بررسی شده است.

 هاروش و مواد
  عصاره تهیه و اوشری آرتمیزیا گیاه آوریجمع

تحقیقات  مرکزویروس شناسی  آزمایشگاه در تجربی مطالعهاین 
-اندام گرم100. حدود پذیرفت سازمان انتقال خون ایران انجام

 گیاه های هواییاندامگرم از  100گیاه بهاره و  های هوایی
در طی دو بار در از منطقه سمنان  Artemisia aucheri پاییزه
 Zamanianشد و طبق پروتکل مقاله آوری جمع (1377) سال

به روش اوشری  آرتمیزیاه آبی گیاه یاعصاره گ 2021و همکاران 
 هکشت داده شد Veroرده سلولی روی  شد و تهیهمایع  -مایع

 اثر داده شد هاهبرای مطالع، HSV-1 و آلوده به ویروس 
(31،12.) 

 Tissue )(TCID50) بافت کشت یعفون دوز سنجش
Culture Infectious Dose)  

و فرمول  بافت کشت یعفون دوز سنجشتیتر ویروس با روش 
Muench and Reed .کشت یعفون دوز سنجش محاسبه شد 

 (Cytopathic effect) کیتوپاتیاثر س بهوابسته روش کی بافت
(CPE )شوندیم کیتوپاتیاثر س باعث هاروسیو ریتکث. است .

 طوربهی است. روسیو ضد تیفعال، نشانگر کیتوپاتیاثر س مهار
( Gibco؛ DMEM) در محیط کشت Vero یهاسلول خالصه،

یپن ٪1 و( FBS) گاو نیجن سرم ٪10 با همراه
-یسانت درجه 35 یدما در و فالسک در نیسیاسترپتوما/نیلیس

ها به پس از رسیدن سلول. شودیم انکوبه 2COدرصد 2 و گراد
 و شوندیم جدا نیپسیتر ٪2 از استفاده با هاسلول ،٪82 تراکم

. شدکشت داده ساعت  24برای  104خانه به تعداد  76در پلیت 
-می ویروس و عصاره با غلظتتهای لگاریغلظت با کشت سلول

 5 مدتبهو شد مخلوط تریلیلیم درمیکروگرم 100تا  22 های 
 از استفاده با و شد انکوبه کیتوپاتیاثر س نشد تا ظاهر روز

 ریمقاد. گرفت قرار یابیارزمورد  هاسلول معکوس کروسکوپیم



22

 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی

 روش از استفاده با بافت کشت یعفون دوز سنجش
Muench and Reed اثر نبود  جه،ینت در. شد محاسبه

 یروسیو ضد یهاتیفعال از یشاخص عنوانبه کیتوپاتیس
 روسیوچاهک برای کنترل  3 و در نظر گرفته شد هاعصاره

-چاهک برای کنترل داروی آسیکلوویر و هم 3 و( مثبت کنترل)
 در شاهد عنوانبه( یمنف کنترل) هاسلول و طیمحکنترل  چنین

 (.16) گرفتند قرار شیآزما نیا

 کیمتابول تیفعال یابیارز یبرا یسنجرنگ روش روش
 ) (MTT سلول

 colorimetric assay for assessing)یسنج رنگدر روش 

cell metabolic activity)، 24 مدتبه هاسلول تیمار از پس 
 گردید خارج رویی ،محیط یسنجرنگ تست انجام جهت ساعت

 شستشو( PBS) بافر فسفات نمکی محلول توسط هاسلول و
 شده رقیق (mg/mL MTT 2 محلول µl  100 مقدار و شده

 ساعت چهار مدتبه پلیت و اضافه شد چاهک هر به( PBS در
 رویی محلول آن از پس. گردید تاریکی انکوبه و  0C35دمای در
 هر به  یزوپروپانلا µl 100 مقداربه و شده خارج چاهک هر

 0C35 دمای در دقیقه 20-12 مدتبه و شده اضافه چاهک
 شد خوانده nm 250 در  آن نوری جذب پسس و گردید انکوبه

 صورتبه بقای سلولی درصد .گردید محاسبه سلولی، بقای و
 تیمار گروه نوری جذب مقدار /گروه کنترل نوری جذب مقدار)

 مستقل صورتبه هاآزمایش تمامی .شد محاسبه 100 ( × شده
 (.15) شد تکرار بار سه

 صورتبه هاداده و شد انجام تکراربار  سه با سنجیرنگ شیآزما
 هاتحلیل داده و تجزیه. است شده بیان انحراف معیار ±میانگین

 IBMافزار نرم با استفاده از   طرفهیک واریانس آنالیز روش با
SPSS Statistics 25  سطح هابررسی محاسبه شد و تمام 

  شد. گرفته نظر در  P <02/0  هاآزمون معناداری

  هایافته
 یعفون دوز یرو بر یاهیگ یهاعصارههای غلظت هایاثر

  TCID50) )سلول کشت
 روی ویروس بر اوشری آرتمیزیاعصاره آبی بهاره و پاییزه  اثر
1-HSV  1/0با=MOI   هایسلول کشتدرVero    با

HSV- ویروس  تکثیرو  آلودگیو  ارزیابیاینورت  پمیکروسکو
تعیین  Veroهای در سلول هاهای متفاوت عصارهغلظتبا  1

 . شد

 µg/ml  100تا  22های غلظت از استفاده با یروسیو ضد تیفعال
با  زمانهم اوشری آرتمیزیاعصاره آبی فصل بهار و پاییز گیاه 

 .شد انجام ساعت 24 مدتبه MOI  1-HSV= 1/0روسیو حیتلق
درصد دوز عفونی کننده  20روش است که با تیتری از ویروس 

 .1جدول  ( تعیین گردید50TCID)کشت سلولی 

 TCID50) سلول کشت یعفون دوز یرو بر یاهیگ یهاعصارههای غلظت هایاثر) HSV- 1کاهش تیتراسیون ویروسی. 1جدول 

 زمان (TCID50)لگاریتم تیتر ویروس با کاهش 

 کنترل ویروس µg/ml100با  تیمار µg/ml52با  تیمار µg/ml20با  تیمار µg/ml22با تیمار  )ساعت(

 بهاره پاییزه بهاره پاییزه بهاره پاییزه بهاره پاییزه

05/0±2/6 02/0±3/6 03/0±6/2 * 02/0±5/2* 02/0±2/2 06/0±4/4* 40/0±6/1 21/0±5/2  *  05/0±8/5 24 

*  p< 0001/0  

 هایغلظتدر  یروسیو تریتکاهش لگاریتم  مطالعه، نیا در
 روسیو کنترل با سهیمقا در یاهیگ یهاعصاره با شده شیآزما
 .ابدییم کاهش 4/4حدود  به 8/5از که 

 موردپنج  ، است شده داده نشان 1جدول  در که طورهمان
 20،52اوشری در غلظت  آرتمیزیاعصاره آبی فصل بهار ) استخراج

 طوربه( µg/ml 52 و  20و در عصاره فصل پاییز  µg/ml 100و 
 .داد کاهش را یروسیو عفونت (>p 01/0) داریو معنی توجهقابل

ترین مهار ویروسی بیش µg/ml52 که در این میان عصاره بهاره 
 را نشان داد.104

 آزمون .است مستقل شیآزما سه از SD صورتبه هاداده

ANOVA  لیتحل و هیتجز یبرا چندگانه یهاسهیمقاو  طرفهکی 
 .شد استفاده یآمار

 آرتمیزیاهای آبی بهاره و پاییزه های مختلف عصارهغلظت
 -1HSVاوشری بر روی سلول آلوده به ویروس 

به ویروس  هآلود ار تکرار بر روی سلولب3 با  MTTروش
1-HSV  بعد از  پاتیکاثر سیتوانجام شد و در سه سری جداگانه

HSV- ویروس  با سلول یمیزان زنده مان ترینپایین ساعت، 24

 . )1نمودار. (نشان داد را 1
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گروه کنترل سلول و  بهنسبت سلولی بقای میزان MTT روش در
عصاره  µg/ml52  هایغلظت در µg/ml20 داروی آسیکلوویر

. داشت معناداری اوشری تفاوت آرتمیزیاآبی بهاره و پاییزه 
0002/0 p= ترینپایین کنترل ویروس به در سلولی بقای و 
 (.2جدول ) % رسید32/14 با میانگین خود مقدار

سلول و  کنترل گروه بهنسبت دست آمدهبه سلولی میانگین بقای
 24 در %2/4  معادل داروی آسیکلوویر با گروه کنترل ویروس

 µg/ml52 رقت  در کهصورتی در ود،بساعت بعد از انکوباسیون 
و برای عصاره پاییزه در همین  5/66 سلولی% بقای بهاره باالترین

 معیار عنوانبه veroهای بود و سلول 6/25غلظت باالترین بقا%
که در همانطوریو  (2جدول)در نظر گرفته شد  سلولی کنترل
 µg/ml52 سلولی غلظت  بقای میزانشود مشاهده می 2نمودار 

گروه کنترل  بهنسبت اوشری آرتمیزیاآبی بهاره و پاییزه  عصاره
 .(>p .001/0) داشت معناداری ویروس تفاوت

اوشری  آرتمیزیامختلف عصاره های آبی بهاره و پاییزه  هایغلظت
 24 از بعد زنده هایسلول درصد و شد اضافه Vero سلول به

تکرار  بار 3 اساس بر نتایج .شد بررسی MTT روشبه ساعت
 نشان معیار انحراف ± میانگین صورت به و تست هر برای مستقل

 (.2جدول ) است شده داده

 آرتمیزیاهمبستگی بین دو گروه بهاره و پاییزه عصاره آبی 
 اوشری 
 بستگیهم سلولی، میزان بقای رگرسیون از دست آمدهبه نتایج براساس

 موجود دو گروه عصاره بین معنادار و مثبت خطی، نوع از گیریچشم
 TCID50و  MTT هایروش بین داریبستگی معنیهم ضریب و است

 .=r = ، 0002/0 (P 75/0) اوشری وجود داشت آرتمیزیاعصاره آبی  در
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 ساعت.  24طی  MTTبا روش HSV-1 اوشری بر روی سلول آلوده به ویروس  آرتمیزیاهای آبی بهاره و پاییزه های مختلف عصارهمقایسه غلظت .1 نمودار
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 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی

  MTTروش به  اوشری آرتمیزیابا بررسی اثر ضد ویروسی عصاره آبی بهاره و پاییزه  HSV-1 ویروس  پس از آلودگی با Veroهایسلول بقای میزانتفاوت  .2جدول 
P-value  در صد سلول زنده

مجاورت با پس از 
ساعت  24عصاره آبی 

بعد با آلودگی سلول 
 با ویروس

P-value  در صد سلول
زنده پس از 
مجاورت با 
 8عصاره آبی 

ساعت بعد با 
آلودگی سلول 

 با ویروس

P-value  در صد سلول
زنده پس از 
مجاورت با 
 4عصاره آبی 

ساعت بعد با 
آلودگی سلول 

 با ویروس

P-
value 

در صد سلول 
زنده پس از 
مجاورت با 
عصاره آبی 
همزمان با 

آلودگی سلول 
 با ویروس

P-value  در صد سلول
زنده پس از 

مجاورت با عصاره 
ساعت 2 آبی 

قبل از آلودگی 
 سلول با ویروس

 عصاره
 آبی

 آرتمیزیا
 اوشری

  ساعت

/  

 غلظت

(µg/ml) 

*02/0  2/47 ± 6/2  *004/0  4/67 ± 2/1  148/0  6/72 ± 1/1  527/0  7/88 ± 4/2  017/0*  1/75 ± 7/2  22 بهاره 

2/21 ± 1/6  4/83 ± 5/3  5/58 ± 3/7  7/85 ± 3/4  6/71 ± 3/4   پاییزه 

752/0  4/21 ± 1/8  00/1  7/53 ± 4/6  *000/0  3/85 ± 3/1  067/0  8/84 ± 0/2  062/0  0/71 ± 5/2  20 بهاره 

8/21 ± 5/5  7/53 ± 3/2  3/55 ± 2/1  4/85 ± 8/3  2/73 ± 5/2   پاییزه 

476/0  5/66 ± 0/1  362/0  4/84 ± 5/3  *000/0  6/72 ± 1/1  202/0  7/72 ± 1/4  656/0  2/76 ± 7/3  52 بهاره 

6/25 ± 6/8  7/81 ± 4/5  3/81 ± 1/2  2/87 ± 8/1  6/73 ± 7/3   پایزه 

*003/0  4/25 ± 2/1  715/0  2/55 ± 2/2  658/0  2/83 ± 5/1  324/0  5/72 ± 0/3  765/0  7/74 ± 0/6  100 بهاره 

1/46 ± 2/1  2/55 ± 0/4  2/81 ± 3/5  8/71 ± 4/6  1/75 ± 2/2   پاییزه 

P-valu* 02/0تر از گم 

 Mean±SD شده است. بیان مستقل آزمون دو از معیار انحراف ± میانگین صورتبه هاداده 
 

  بحث
 انسان در عفونی هایبیماری ترینشایع از یکی HSV- 1 هرپس

 ویروس با دهان عفونت (1 :شوندمی معرفی عفونت نوع دو با است
 نوع با تناسلی عفونت (HSV 2-1 نوع سیمپلکس هرپس

 میان داروهای پیشنهادی برای درمان ازHSV) (1 .)-2(دوم
 انتخابی داروی عنوانبه ایگسترده طوربه Acyclovir هرپس،

 با ارتباط در عمده مشکل یک (.18) گیردمی قرار استفاده مورد
-هب دارو به مقاوم  HSVهایسویه توسعه آسیکلوویر، از استفاده

 ضد داروهای یافتن پی در (.17است ) ایدزی بیماران در ویژه
 ضد هایویژگی آلکالویید و فالونویید تانن، دارای گیاهان هرپسی،
 (.20) دارند ویروسی

 بر ،است ایران بومی که  آرتمیزیا ویروسی ضد اثر پژوهش این در
 .شودمی بررسی یک تیپ سیمپلکس هرپس ویروس روی

 رسد راهکار درمانی گیاهی جایگزین برای مهار ویروسنظر میبه
1-HSV جای داروی روتین هبا استفاده از عصاره گیاهی ب

به داروهای به طبیعی بودن این ترکیب نسبت)اسیکلوویر( با توجه
همین علت ارزیابی تری باشد. بهسنتتیک که دارای عوارض کم

 با بررسی HSV-1 بر ویروس اوشری آرتمیزیاعصاره گیاهی 
اهمیت  فصول مختلف سال از گیاه در تفاوت اثر ضد ویروسی

  باالیی برخوردار است.

در اوشری  آرتمیزیاگیاهی ارزیابی عصاره هدف از این مطالعه 
 بود. HSV-1ویروس  مهاربر برداشت محصول در فصول مختلف 

 سلولی رده بقای تعیین جهت MTT روشبا  مطالعه این در
Vero   آلوده بهHSV- 1 عصاره  مختلف هایغلظت با شده تیمار

 مورد های مختلفدر زمان اوشری آرتمیزیاآبی بهاره و پاییزه 
 داد نشان دست آمدهبه هاییافته. قرار گرفتند مقایسه و ارزیابی

 بقای افزایش سبب تواندبه زمان میوابسته صورتبه هاغلظت که
 بود که حالی در این و گردد  HSV- 1آلوده به Vero سلولی
 ،مطالعه مورد  MTTبا روش 50TCIDازمقایسه  حاصل نتایج

  باال بود. هاگروه بین بستگیهم میزان و اندکرده ییدأت را یکدیگر
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 اوشری در غلظت آرتمیزیاعصاره آبی فصل بهار  در مطالعه ما،
µg/ml 20، 52 و عصاره فصل پاییز 100و µg/ml 20 به 52 و-

. که در این میان داد کاهش را یروسیو عفونت یتوجهقابل طور
که  را نشان دادترین مهار ویروسی بیش µg/ml 52 عصاره بهاره

عصاره آبی  هارهب µg/ml 52با غلظت  MTTتست  ییدأدر ت
و در همین  5/66 % سلولی بقای باالترینبا اوشری  آرتمیزیا

 بود.( 6/25%) برای عصاره پاییزه غلظت

انجام  هایهبا سایر مطالع در این پژوهش حاضر هایهنتایج مطالع
 هایهمطالع در 2017در سال خوانی دارد. همدیگر گرفته 

Angelova و درمان تحت روسیو تریت در اختالف نیباالتر 
 یبرا 6 ساعت در و DD هیسو یبرا بعد 4 ساعت در) کنترل

 عصاره با روسیو تماس نیاول از پس( HSV-2برای  BA هیسو
که نشان از این داشت که عصاره آبی شد یریگاندازه آرتمیزیا
در مهار تیتر ویروسی اثر  تر از فراکشن کلروفرمیبیش آرتمیزیا
ثیر عصاره بهاره از عصاره تهیه شده در أما ت هایهدر مطالع داشت.

 . (14) ثرتر نتیجه دادؤاوشری م آرتمیزیافصل پاییز 

زمایشگاهی آمهم این ا ست که کدام روش  هایالؤیکی از س
ا ست؟ مناسب  برای آغاز تشخیص یک داروی طبیعی جایگزین

رنگ  از استفاده که نشان داد 2014در  Hosseini هایهمطالعا
 هایروش توانندمی بلوتریپان آمیزیرنگ و MTT  سنجی

 بلوآمیزی با تریپانباشد ولی رنگ بقای سلولی ارزیابی در مناسبی
 و روش .(22 ،21) گیردقرار نمی MTTبه روش در اولویت نسبت

 MTT برخوردار تریبیش حساسیت از بلوتریپان به روشنسبت 
یید حساسیت أنتایج تحقیقات پروژه ما نیز نشان از ت (،23) است

سنجی با روش رنگ 2002سال در مطالعه  داشت. MTTروش 
روش رادیو اکتیو مورد مقایسه قرار گرفته بود که نتایج حاصله 

قبول بود ولی روش رنگ بستگی و حساسیت قابلدارای هم
 .(24) دلیل کم خطر بودن و سهولت پیشنهاد گردیدهسنجی ب

روشی دقیق و سریع در  MTTمحققین، روش  هایبنابر گزارش
 مناسب واست تعیین حساسیت دارویی در طی پروسه درمان 

انجام کار سبب کاربرد فراوان این  سهولت کم و هزینه بودن،
ما نیز زمان صرف شده  هایو در آزمایش( 22)روش شده است 

 به روشتری نسبتو سهولت بیش هتر بودکم MTTبرای روش 
TCID50 .داشت 

هم از مقایسه دو روش  2020در سال  Rasouli هایهدر مطالع
  Achillea لیشمانیا بودنیید آنتیأبرای ت MTTبلو و تریپان

santolina essential oil (ASEO) در .(13) استفاده شد 
های لگاریتمی در حضور رق Veroی هاصد بقا سلولدر  هاهمطالع

به بقا در حضور ویروس نسبت، 2021در سال  HSV-1 ویروس

در  MTTبلو و تریپان کنترل کاهش یافت و اختالف دو روش
  .(12) آشکار بودتر بیش 10-3ویروس بدون رقت تا رقت 

 دارویی گیاه چهار و ، پنجاه2018در سال  Moradiدر تحقیقات 
 شد که ثبت ویروسی ضد توانایی با مختلف خانواده 36 بهمتعلق

 تعلق گیاهان از خاصی هایخانواده به جداگانه طوربه گیاه 25
 رایج هایبیماری برابر در دارویی گیاهان درمانی پتانسیل و شتدا

 تلفیق گیاهان شد. از اعالم منطقه در شده ذکر ویروسی
Sambucus nigra ، Caesalpinia pulcherrima  و 

Hypericum connatum   ضد خاص هایفعالیت دارایکه 
 بر روی پیچیده ویروسی عفونت کردن کن در ریشه ویروسی

ای کننده امیدوار رسید، نتایج اثبات به تجربی حیوانی هایمدل
فعالیت مهار  ،ما هایهنتایج مطالع و نیز مشابه( 26) دست آمدهب

 HSV-1بر روی ویروس  اوشری آرتمیزیاویروسی عصاره آبی 
 .مشهود بود

 -HSV مورد در نیز (TCM) چینی سنتی طب فارماکودینامیکی
 بالقوه منبع یک عنوانبه 2018در سال   Li هایهدر مطالع  1

 مستقیم ضدویروسی هایفعالیت با HSV-1درمان برای
 یا( سازی همانند/  نفوذ/  جذب/  ویروس اتصال از جلوگیری)

( اتوفاژی تنظیم یا  HSV-1 بهحساسیت کاهش) غیرمستقیم
و  Lavoie هایهمطالع در شده ارائه ایجنت. (25)کرد  عمل

 Cornus عصاره ضدویروسی فعالیت از 2015همکارانش در سال 
canadensis  (7) شد ستفادهابومی  آمریکای سنتی در طب. 

و همکاران  Zanqueta خوراکی و موضعی درمان ای بامطالعهطی 
 اسیدهای) فنولیک اسیدهای که داد نشان 2017در سال 
 CHE(crude( پارتنولید) سسکوئیترپن هایالکتون و( کلروژنیک

 hydroethanolic extract)  عصاره یک شیمیایی ترکیبیعنی 
 عفونت برابر در Tanacetum parthenium خام هیدرواتانولی

HSV- 1  قابل آسیکلوویر با آن موضعی نتایج تجویز است و ثرؤم 
میکروگرم بر  52، در مطالعه حاضر نیز نتایج (28) بود مقایسه

اوشری با داروی آسیکلوویر در  آرتمیزیابی بهاره آلیتر عصاره میلی
 =P ..001/0دار بود مهار تیتر ویروسی معنی

 از غنی هایعصاره ، فعالیت2020در سال  Pizzoدر تحقیقات 
 (NPRE) طبیعی شده پوسته پوسته با پسته هسته فنولپلی

(Pistacia vera L.)  هرپس ویروس همانندسازی روی 
 ارزیابی برای  Veroدر سل الین ( HSV-1ع )نو سیمپلکس

 فعالیت دارای شدکه استفاده ضدویروسی فعالیت و سلولی سمیت
در این پروژه نیز  (.27) بود HSV- 1 برابر در توجهی قابل مهاری
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اوشری در  آرتمیزیاتوسط عصاره آبی  HSV-1 مهار ویروسی
 مشهود بود. MTT و  TCID50با دو روش  Veroهای سلول

 داد عصاره نشان 2018در سال  Rahiminejadمطالعه 
 یتوجهقابل ییایلشمان ضد تیفعال A. absinthium یدروالکلیه

 مختلف یهاغلظت در هاگوتیآماست و هاگوتیپروماست برابر در
 24در پروژه ما نیز اثر  (.12) دردا نشان ساعت 52 و 48 از پس

  HSV-1اوشری را بر ضدویروس  آرتمیزیابی آساعت عصاره 
 .(12) یید قرار گرفتأمورد ت

 هایاثرنشان داد که  2020و همکاران در Ali, A.N.Mمطالعه 
 نیا. بود دوز بهوابسته اوشری آرتمیزیا عصاره کیتوتوکسیس

herbal medicine (HM) دیپیل ونیداسیپراکس یالقا قیطر از 
 HT29 یهاسلول هیعل را یسلول تیسم هایاثر آپوپتوز، و غشا

  (.30) کندیم اعمالسرطان کلون 

نصف )  IC50نیز  2020در سال  KarimiPour هایهدر مطالع
 آرتمیزیا ساعت برای عصاره بهاره 24بعد از  (غلظت مهار کننده

 µg/ml136 اوشری  آرتمیزیا پاییزهعصاره و µg/ml 117 اوشری
که  (.11)بر روی ماکروفاژها علیه انگل لیشمانیا محاسبه شد 

عصاره تر نشان از حساسیت بیش وبود ما نتایج آن مشابه مطالعه 
از نظر  دارد واوشری  آرتمیزیاعصاره آبی پاییزه به نسبت آبی بهاره

  .=75/0r =  ، 0002/0 .(P) دار بودآماری معنی

و پرداخت  تبه اطالعادسترسیهای مطالعه حاضر، از محدودیت
 آوری شده ازجمع  گونه) متغییرهای ناخواسته و هاههزینه مقال

حیطه هنوز ضرورت انجام در این  و لذا بود(یک منطقه محدود 
 .پژوهش وجود دارد

 گیرینتیجه
عصاره حاصل از دو فصل بهار و  که دارد،می بیان کنونی پژوهش

 و داشته بستگیهم یکدیگر با زیادی حد تا اوشری آرتمیزیا پاییز
 آرتمیزیاعصاره آبی فصل بهاره تر به حساسیت بیشبا توجه
توان می اوشری آرتمیزیاعصاره آبی فصل پاییزه به ، نسبتاوشری

عصاره آبی حاصل از  نتیجه گرفت که در بررسی نحوه عملکرد
آلوده   Veroرده سلولیمهار در  اوشری آرتمیزیاگیاه فصل بهاره 

تر بیش هایتحقیقتواند با ثرتر عمل کرده و میؤم HSV-1  به
جایگزین داروی سنتتیک 1در درمان هرپس سیمپلکس نوع 

 پیشنهاد شود.

  سپاسگزاری

سازمان  مرکز تحقیقات در که در اجرای این پروژه تحقیقاتی
انتقال عالی طب  سسهؤماز  است گردیده انجام انتقال خون ایران

 .داریم را سپاس و قدردانی خون نهایت
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