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آیا می توان از گیاهان دارویی، داروهایی با خواص 
ضدویروسی تهیه کرد؟
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فاطمه سفیدکن*

بررسی ها نشان می دهد  از زمان های بسیار قدیم گیاهان دارویی به عنوان 
درمان طبیعی برای بیماری های مختلف از جمله عفونت های ویروسی 
استفاده می شده اند. درصد باالی برخی ترکیب ها در عصاره ها و اسانس ها، 
دارویی شود.  گیاهان  از  برخی  باعث خاصیت ضدویروسی  می تواند 
نشان  موجود  علمی  سوابق  به  نگاهی 
خواص  در مورد  زیادی  تحقیقات  می دهد 
ضدویروسی اسانس و عصاره گیاهان دارویی 
حیوانی  و  آزمایشگاهی  مطالعات  سطح  در 
که  شود  اشاره  نیست  بد  است.  شده  انجام 
جستجوی عبارت گیاهان دارویی ضدویروس 
 )antiviral medicinal plants(
در اینترنت حدود 4 میلیون رکورد را نشان 
در  مورد  گزارش ها  این  از  برخی  داد. 
گیاهان دارویی معمول و مرسومی بود که 
و  می شوند  یافت  خانه ها  از  بسیاری  در 
شناخته شده ای  کمتر  گیاهان  نیز  برخی 
نتایج این مطالعات در این مقاله ممکن  بودند. جمع بندی و ارائه 
نیست ولی برای آشنایی بیشتر، ابتدا به برخی از سوابق تحقیقاتی 
اشاره  بین المللی  معتبر  پژوهشی  علمی  مجالت  در  شده  منتشر 
توسط  یادشده  تحقیقات  از  برخی  است  ذکر  شایان  می شود، 

مقدمه
این روزها بیماری کرونا کشورهای زیادی را در دنیا درگیر کرده است. 
کرونا یک بیماری ویروسی با منشأ یک ویروس جهش یافته جدید است. 
با توجه به شدت سرایت و درصد کشندگی آن به ویژه در مبتالیان با 

سیستم  نقص  یا  زمینه ای  بیماری های  سایر 
دنیا  ایمنی و سالمندان، دانشمندان زیادی در 
برای درمان  یافتن دارو  به طور جدی در پی 
سریع بیماری، همچنین واکسن برای جلوگیری 
از ابتال به آن هستند. با توجه به وجود گیاهان 
همچنین  ایران،  طبیعت  در  متنوع  دارویی 
گیاهان  زمینه  در  فراوان  تحقیقاتی  سوابق 
دارویی و داروهای گیاهی در کشور به طور 
و  بومی  دارویی  گیاهان  شناخت  و  عام 
انحصاری کشور و مواد مؤثره آنها در مؤسسه 
به طور  کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات 
خاص، این سؤال مطرح است که آیا گیاهان 
ضدویروسی  خواص  می توانند  دارویی 

قرار  استفاده  مورد  داروهای ضدویروس  تولید  در  و  باشند  داشته 
به طور  و  جهان  در  گیاهی ضدویروس  داروی  تاکنون  آیا  گیرند؟ 
است؟  شده  تهیه  صنعتی  سطح  در  و  فرموله  ایران  در  خاص 

با  ویروسی  بیماری  یک  کرونا 
منشأ یک ویروس جهش یافته جدید 
سرایت  شدت  به  توجه  با  است. 
در  به ویژه  آن  کشندگی  درصد  و 
مبتالیان با سایر بیماری های زمینه ای 
یا نقص سیستم ایمنی و سالمندان، 
به طور  دنیا  در  زیادی  دانشمندان 
جدی در پی یافتن دارو برای درمان 
سریع بیماری، همچنین واکسن برای 

جلوگیری از ابتال به آن هستند
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)Salvia officinalis( شکل 1- گیاه مریم گلی)Ocimum basilicum( شکل 2- گیاه ریحان



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 6

محققین ایرانی انجام شده اند، بیشتر این تحقیقات در مورد برخی 
گیاهان کاماًل شناخته شده )شکل های 1 تا 8(، انجام شده اند.

 
 :)Origanum vulgare( مرزنجوش

خواص  که  است  نعناییان  خانواده  از  گیاهی  مرزنجوش 
دارویی قوی دارد. ترکیب اصلی اسانسی این گیاه کارواکرول 
است که دارای خاصیت ضدویروسی است. در یک مطالعه، اسانس 
 15 مدت  در  جداگانه،  به صورت  کارواکرول  ترکیب  و  مرزنجوش 
شد   murine norovirus )MNV( فعالیت  کاهش  باعث  دقیقه، 
)Gilling et al., 2014(.ا MNV یک ویروس بسیار مسری و علت 
اصلی عفونت ویروسی در معده انسان است. بسیار شبیه نوروویروس 
زیرا  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  علمی  مطالعات  در  و  است  انسانی 
محیط های  در  انسانی  نوروویروس  رشد  برای  کشت  شرایط  تأمین 
همچنین   .)Anonymus, 1998( است  دشوار  بسیار  آزمایشگاهی 
فعالیت  کارواکرول  و  مرزنجوش  اسانس  که  است  شده  داده  نشان 
HSV-( 1 ضد ویروسی را در برابر روتاویروس تبخال سیمپلکس نوع

1( نشان می دهند. روتاویروس، یک علت شایع اسهال در نوزادان و 
کودکان است. همچنین این ویروس، باعث عفونت های تنفسی می شود

.)Pilau et al., 2011; Sharifi-Rad et al., 2017(

:)Salvia officinalis( مریم گلی
گیاه  یک   )1 )شکل  گلی  مریم  نعناییان،  خانواده  گیاهان  بقیه  مثل   
معطر و اسانس دار است که در طب سنتی به عنوان ضد ویروس شناخته 

ضد ویروسی  خواص   .)Hamidpour et al., 2014( می شود 
 sage و   safficinolide نام  به  ترکیب هایی  به  بیشتر  گلی  مریم 
می شود  یافت  گیاه  این  ساقه  و  برگ ها  در  که  است  مربوط   one
)Ghorbani & Esmaeilizadeh, 2017(. تحقیقات آزمایشگاهی 
بدن  ایمنی  نقص  ویروس  با  می تواند  گیاه  این  که  می دهد  نشان 
در  کند.  مبارزه  می شود،  ایدز  به  منجر  که   )HIV-1(  1 نوع  انسان 
به  ویروس  ورود  از  جلوگیری  با  گلی  مریم  عصاره  مطالعه،  یک 
کرد  مهار  را   HIV فعالیت  قابل توجهی  به طور  هدف،  سلول های 
است  شده  داده  نشان  همچنین   .)Geuenich et al., 2008(
مبارزه   Indiana vesiculovirus و   HSV-1 با  گلی  مریم  که 
آلوده  را  خوک  و  گاو  اسب،  مانند  مزرعه  حیوانات  که  می کند 
.)Smidling et al., 2008; Santoyo et al., 2014( می کند 

 :)Ocimum( ریحان
تحقیقات نشان داده برخی از گونه های ریحان، با عفونت های ویروسی 
آزمایشگاهی  مطالعه  یک  به عنوان مثال،  می کنند.  مقابله  خاصی 
)Ocimum basilicum( نشان داد که در عصاره ریحان شیرین
)شکل 2(، ترکیباتی مانند آپیژنین )Apigenine( و اسید اورسولیک 
)ursolic acid(، اثرات قوی در برابر ویروس های تبخال، هپاتیت 
همچنین   .)Chiang et al., 2005( دارند  انتروویروس  و   B
مشخص شده ریحان مقدس )Ocimum tenuiflorum(، ایمنی 
بدن را افزایش می دهد که به مبارزه با عفونت های ویروسی کمک 
می کند. در یک مطالعه 4 هفته ای در 24 بزرگسال سالم، با مصرف 

)Foeniculum vulgare( شکل 3- گیاه رازیانه
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300 میلی گرم عصاره این گیاه میزان سلول های )T(ا T cells و 
سلول های کشنده طبیعی به میزان قابل توجهی افزایش یافت که 
هر دو سلول های ایمنی هستند که به محافظت و دفاع از بدن در 
 .)Mondal et al., 2012( برابر عفونت ویروسی کمک می کنند

:)Foeniculum vulgare( رازیانه
می تواند  که  است  شیرین  طعم  با  گیاه  یک   )3 )شکل  رازیانه   
حاکی  تحقیق  یک  نتایج  کند.  مبارزه  خاصی  ویروس های  با 
ویروس  برابر  در  رازیانه  عصاره  قوی  ضد ویروسی  اثرات  از 
باعث  ویروس  این  است،   )PI-3(  3 نوع  پاراآنفلوانزا  و  تبخال 
 Badgujar et al.,( می شود  گاوها  در  تنفسی  عفونت های 
2014(. عالوه بر این، ترانس آنتول، ترکیب اصلی اسانس رازیانه، 
نشان  تبخال  ویروس های  برابر  در  قابل توجهی  ضد ویروسی  اثر 
حیوانی،  تحقیقات  طبق   .)Astani et al., 2014( است  داده 
تقویت  انسان را  بدن  ایمنی  رازیانه همچنین ممکن است سیستم 
کرده و التهاب را کاهش دهد که به این ترتیب می تواند به مبارزه با 

.)Lee et al., 2015( عفونت های ویروسی نیز کمک کند

:)Allium sativum( سیر
 سیر )شکل 4( یک داروی طبیعی محبوب برای طیف گسترده ای از 
بیماری ها، از جمله عفونت های ویروسی است. در یک مطالعه در 23 
 ،)HPV( بزرگسال مبتال به زگیل ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی
استفاده از عصاره سیر در نقاط آسیب دیده، دو بار در روز پس از 2-1 
 Dehghani et al., 2005;( هفته زگیل را در همه آنها از بین برد
Lipke, 2006(. عالوه بر این، مطالعات آزمایشگاهی در سال 2014 
 ،B و  A نشان داد، سیر می تواند فعالیت ضد ویروسی در برابر آنفلوانزای
باعث  )که  رینوویروس  و  ویروسی  ذات الریه   HSV-1 و   HIV
 .)Bayan et al., 2014( باشد  داشته  می شود(  سرماخوردگی 
با  این حال، تحقیقات جدیدی در این مورد وجود ندارد. مطالعات حیوانی 
و آزمایشگاهي نشان مي دهد که سیر با تحریک سلول هاي سیستم ایمني، 
پاسخ سیستم ایمني را افزایش داده و از بدن در مقابل عفونت های 

.)Arreola et al., 2015( ویروسي محافظت می کند

:)Melissa officinalis( بادرنجبویه
 بادرنجبویه گیاهی است که معمواًل در چای ها و چاشنی ها استفاده 
می شود و به دلیل ویژگی های دارویی بسیار مورد توجه است. عصاره 
که  است  ترکیباتی  و  اسانسی  روغن های  از  غنی  منبعی  بادرنجبویه 
.)Pourghanbari et al., 2016( دارای فعالیت ضد ویروسی هستند

دارای  بادرنجبویه  که  است  داده  نشان  آزمایشگاهی  تحقیقات 
ویروس  مرغی،  آنفلوانزای  برابر  در  ضد ویروسی  اثرات 
باعث  می تواند  )که   enterovirus 71 و   HIV-1 تبخال، 
است شود(  کودکان  و  نوزادان  در  شدید  عفونت های  بروز 
 Geuenich et al., 2008; Schnitzler et al., 2008; Astani et(
.)al., 2014; Pourghanbari et al., 2016; Chen et al., 2017

:)Peppermint( نعنا فلفلی
نعنا دارای خواص ضد ویروسی قوی است و معمواًل به چای ها، عصاره ها 
و تنتورهایی اضافه می شود که برای درمان طبیعی عفونت های ویروسی 
به کار می روند. برگ ها و اسانس این گیاه دارای ترکیبات فعالی مثل 
و  ضد ویروسی  قوی  خواص  که  هستند  اسید  رزمارینیک  و  منتول 
ضد التهابی دارند )McKay & Blumberg, 2006(. در یک مطالعه 
آزمایشگاهی، عصاره برگ نعنا فعالیت ضد ویروسی زیادی را در برابر 
ویروس مجاری تنفسی )RSV( به نمایش گذاشت و سطح ترکیبات 

.)Li et al., 2017( التهابی را به میزان قابل توجهی کاهش داد

:)Rosmarinus officinalis( رزماری
استفاده  مورد  پخت و پز  در  اغلب   )5 )شکل  رزماری  گرچه   
از جمله  بی شمار  گیاهی  ترکیبات  به دلیل  اما  می گیرد؛  قرار 
Olivei-( هست نیز  درمانی  کاربردهای  دارای   اسید اولئانولیک 
برابر  در  ضد ویروسی  فعالیت  اسید اولئانولیک   .)ra et al., 2019
آزمایشگاهی  مطالعات  در  هپاتیت  و  آنفلوانزا   ،HIV،تبخال ویروس 
 .)Khwaza et al., 2018( است  داده  نشان  حیوانی  مدل  و 
ویروس های  برابر  در  را  اثر ضد ویروسی  رزماری  همچنین، عصاره 
است داده  نشان  می گذارد(  تأثیر  کبد  بر  )که   A هپاتیت  و  تبخال 

 .)Arreola et al., 2015; Battistini et al., 2019(

 :)Echinacea purpurea( سرخارگل
اکیناسه )شکل 6( به دلیل داشتن خواص چشمگیر در تقویت سالمتی 
گیاهی  داروهای  در  استفاده  مورد  عناصر  محبوب ترین  از  یکی 
است. قسمت های زیادی از گیاه از جمله گل، برگ و ریشه آن برای 
داروهای طبیعی استفاده می شود. Echinacea purpurea، گونه ای 
که باعث تولید گل های مخروطی شکل می شود، برای درمان طیف 
بومیان  توسط  ویروسی  عفونت های  از جمله  شرایط  از  گسترده ای 
 Nolkemper et al., 2006;( آمریکایی مورد استفاده قرار می گیرد
که  داده  نشان  آزمایشگاهی  مطالعه  چندین   .)Hudson, 2012
 E. pallida ،E. angustifolia گونه های خاصی از اکیناسه، از جمله
و E. purpurea، به صورت ویژه در مبارزه با عفونت های ویروسی 

)Allium sativum( شکل 4- سیر
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 Hudson &( مانند تبخال و آنفلوانزا بسیار مؤثر هستند
Vimalanathan, 2011(. نکته قابل توجه اینکه، تصور 
تقویت کننده  اثرات  دارای   E. purpurea که  می شود 
سیستم ایمنی است و این امر آن را برای درمان عفونت های 
.)Hudson, 2012( می کند  مفید  بسیار  ویروسی 

:)Sambucus nigra( آقطی
گفته  نیز   Elderberry آنها  به  که  آقطی  از  گونه هایی   
می شود، در محصوالت متنوعی مانند شربت ها و قرص ها 
به کار می روند که برای درمان طبیعی عفونت های ویروسی 
مانند آنفلوانزا و سرماخوردگی معمولی استفاده می شود. یک 
Elderberry آب  که  کرد  مشخص  موش ها  روی  مطالعه 

تحریک  و  آنفلوانزا  ویروس  تکثیر  مهار  باعث  غلیظ 
 Kinoshita et al.,( می شود  بدن  ایمنی  سیستم  پاسخ 

نفر،   180 در  مطالعه   4 از  بررسی  یک  در  عالوه بر این،   .)2012
مکمل های elderberry به میزان قابل توجهی عالئم تنفسی ناشی از 
.)Hawkins et al., 2019( دادند  کاهش  را  ویروسی  عفونت های 

:)Glycyrrhiza glabra( شیرین بیان
برخی  و  چین  ایران،  سنتی  طب  در  قرن ها   )7 )شکل  شیرین بیان   
 ،)Glycyrrhizin( گلیسیریزین  است.  شده  استفاده  دیگر  کشورهای 
لیکویتریژنین )liquiritigenin( و گالبریدین )glabridin( تنها برخی از 
مواد مؤثره موجود در شیرین بیان هستند که دارای خواص ضد ویروسی 
قدرتمندی هستند )Wang et al., 2015(. بررسی آزمایشگاهی نشان 
می دهد که عصاره ریشه شیرین بیان در برابرHIV ،RSV، ویروس تبخال 
 )SARS-CoV( و کروناویروس سارس مرتبط با سندرم تنفسی حاد
 Cinatl et( که باعث یک نوع جدی از ذات الریه می شود، مؤثر است

.)al., 2003; Feng Yeh et al., 2013; Wang et al., 2015

 :)Astragalus( گون
دارای  استاراگالوس  گونه های  از  برخی 
کیفیت  دارای  که  هستند  پلی ساکارید هایی 
قابل توجهی در تقویت سیستم ایمنی و فعالیت 
 .)Shi et al., 2014( هستند  ضد ویروسی 
مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان می دهد 
As�(  که عصاره ریشه یک گونه آستراگالوس

ویروس  با   )tragalus membranaceus
آنفلوانزای  ویروس  و   C هپاتیت  تبخال، 
 Sun & Yang,( می کند  مبارزه   H9 مرغی 
 2004; Kallon et al., 2013; Ganjhu
 .)et al., 2015; Khan et al., 2019
به عالوه، مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد 
که پلی ساکاریدهای گون می توانند سلول های 
در  سلول  نوع  )بیشترین  انسانی  آستروسیت 
عفونت  مقابل  در  را  مرکزی(  عصبی  سیستم 
.)Shi et al., 2014( ویروسی محافظت کند

 :)Zingiber officinale( زنجبیل
محصوالت زنجبیل مانند شربت و چای داروهای 
طبیعی هستند، این محصوالت به دلیل غلظت 
باالی ترکیبات مؤثره گیاهی در زنجبیل دارای 
فعالیت ضد ویروسی چشمگیر هستند. تحقیقات 
آزمایشگاهی نشان می دهد که عصاره زنجبیل 
دارای اثرات ضد ویروسی در برابر آنفلوانزای 
 )FCV( و کالسیو ویروس گربه RSV،مرغی
است  انسانی(  نورو ویروس  با  مقایسه  )قابل 
 Chang et al., 2013; Aboubakr et al.,(
به عالوه،   .)2016; Rasool et al., 2017
gin-  ترکیبات خاص موجود در زنجبیل، مانند

)Rosmarinus officinalis( شکل 5- گیاه رزماری

)Echinacea purpurea( شکل 6- گیاه سرخارگل

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 8
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gerols و zingerone مانع از تکثیر ویروس شده و از ورود ویروس ها 
 .)Arora et al., 2010( می کنند  جلوگیری  میزبان  سلول های  به 

 :)Ginseng( جین سینگ
مدت هاست  است.   Panax خانواده  در  گیاهان  ریشه  جین سینگ 
قرار  استفاده  دیگر مورد  برخی کشورهای  و  که در طب سنتی چین 
در  است.  مؤثر  ویروس ها  با  مبارزه  در  ویژه  به صورت  و  می گیرد 
مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی، عصاره جین سینگ اثرات قابل توجهی 
برابر RSV، ویروس های تبخال و هپاتیت A نشان داده است را در 

 Cho et al., 2013; Lee et al., 2014 ;Kyungtaek et al.,(
2016(. به عالوه، ترکیبات موجود در جین سینگ به نام جینسنوزیدها 
 ،B هپاتیت  علیه  ضد ویروسی  اثرات  دارای   )ginsenosides(
coxsackie هستند. ویروس های coxsackieviruses نورو ویروس و

باعث چندین بیماری جدی از جمله عفونت مغز به نام مننژیت مغزی 
.)Kyungtaek et al., 2016( می شوند )meningoencephalitis(

:)Taraxacum spp.( قاصدک
 هر چند قاصدک ها به طور گسترده به عنوان علف های هرز در نظر گرفته 
می شوند؛ اما برای خواص دارویی متعدد از جمله اثرات ضد ویروسی بالقوه 
موردمطالعه قرار گرفته اند. تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده که برخی 
 Taraxacum و Taraxacum mongolicum گونه های قاصدک مثل
officinale )شکل 8( می توانند با هپاتیت B،ا HIV و آنفلوانزا مبارزه 
.)Han et al., 2011; He et al., 2011ا; Jia et al., 2014( کند
داده که عصاره قاصدک  نشان  عالوه بر این، یک مطالعه آزمایشگاهی 
)dengue( ویروس  نوع  یک  تکثیر  مهار  باعث   )T. officinale(

ناشی از پشه می شود، این ویروس سبب تب می شود. این بیماری که 
می تواند کشنده باشد باعث ایجاد عالئمی مانند تب باال، استفراغ و درد 

 Flores-Ocelotl et al.,( عضالت می شود
.)2018 ;Timothy et al., 2019

این تحقیقات را می توان به طور خالصه 
بدیهی است که  در جدول 1 مشاهده کرد. 
گزارش های  از  بخشی  فقط  تحقیقات،  این 
ضد ویروسی  اثرات  خصوص  در  موجود 
این  به  نگاهی  هستند.  دارویی  گیاهان 
رایج  گیاهان  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
مرزنجوش،  و  گلی  مریم  ریحان،  مانند 
مانند  شناخته شده  کمتر  گیاهان  همچنین 
اثرات  دارای  آقطی،  و  آستراگالوس 
ویروس های  برابر  در  قوی  ضد ویروسی 
در  عفونت  باعث  که  هستند  بی شماری 
با  برای مقابله  انسان می شوند. همچنین 
برای  بیشتر و  برخی ویروس ها گیاهان 
برخی ویروس ها یک یا چند نوع گیاه 
به  با خواص ضدویروسی وجود دارد. 
نظر می رسد جای زیادی برای تحقیق در مورد گیاهان دارویی 

ضدویروس وجود دارد.
با استفاده از این گیاهان در خوراکی های مورد عالقه خود 
رژیم  به  را  مفید  گیاهان  این  می توان  به راحتی  چای  تهیه  یا 
غذایی اضافه کرد؛ اما باید به خاطر داشت، بیشتر تحقیقات در 
آزمایشگاه یا مطالعات حیوانی با استفاده از عصاره های غلیظ 
گیاهان انجام می شود. این عصاره ها دارای درصد قابل توجهی 
از مواد مؤثره هستند. بنابراین، دوزهای اندک از این گیاهان 
در مصارف خوراکی به احتمال زیاد اثرات ضعیف تری داشته 
و گرچه مصرف آنها در زمان سالمت مفید است یا می تواند 
باعث پیشگیری از بیماری شود؛ اما در زمان ابتال به بیماری 
کافی نیست. در هنگام بیماری و وقوع عفونت ویروسی در 
بدن به دوزهای مناسبی از دارو یا مواد مؤثره نیاز است و 
این بدان معنی است که باید تهیه دارو از عصاره و اسانس 
این گیاهان صورت گیرد تا بتوان با مصرف دارو در زمان 

بیماری در کوتاه ترین زمان ممکن سالمتی را بازیافت.

وضعیت داروهای گیاهی ضدویروس در جهان و 
ایران چیست؟

ضدویروس گیاهی  داروهای  عبارت  جستجوی 
)antiviral herbal drug( در اینترنت، بیش از 5 میلیون 
و 800 هزار رکورد را نشان می دهد. داروهای ضدویروس 
فراوانی در جهان برای درمان عفونت های ویروسی ناشی 
ویروس  انسان(،  ایمنی  نقص  )ویروس   HIV ویروس  از 
تبخال، ویروس آنفلوانزای A و B و کرونا ویروس سارس 
 HCV و   )B )هپاتیت   HBV ویروس های   ،)SARS(
شده  اثبات  آنها  اثرات  که  است  شده  تهیه   )C )هپاتیت 
می شوند.  تجویز  پزشکان  توسط  فراوانی  به  و  است 
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)Glycyrrhiza glabra( شکل 7- گیاه شیرین بیان
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دو بر پایه بادرنجبویه )Melisa officinalis( هستند، اولی به صورت کرم 
و دومی به صورت ژل است، مواد مؤثره هر دو برخی ترکیبات موجود 
سیناروزید  مثل  فالونوئیدها  و  سیترونالل  و  سیترال  مثل  اسانس  در 
و کاسموسین و هیدروکسی سینامیک اسیدها مثل رزمارینیک اسید، 
کافئیک اسید و کلروژنیک اسید هستند. یک پماد دیگر از عصاره برگ 
زیتون به نام زیتونکس )Zaitonex( با ماده مؤثره اولئوروپین و یک 
پماد به نام میرتوپلکس )Myrtoplex( وجود دارد که از اسانس مورد
)Myrtus communis( در آن استفاده شده که 8،1-سینئول، آلفا-پینن 
و میرتنول به عنوان اجزای اصلی آن هستند )نوری و همکاران، 1395(.
به جز چند داروی فوق و چند داروی گیاهی دیگر که بر پایه ترخون، 
و  شده اند  تولید  بدن  عمومی  تقویت  برای  کاسنی  و  جین سینگ 
محسوب  ضدویروس  داروهای  زمره  در  مشخصًا  را  آنها  نمی توان 
نمی شود. تولید  ایران  در  دیگری  ضدویروس  گیاهی  داروی  کرد، 
در  فراوان  انحصاری  و  بومی  دارویی  گیاهان  به وجود  توجه  با 
کشور و شناخت مواد مؤثره آنها توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع که نتایج آن منتشر شده و قابل دسترسی است، باید یکی 
ترکیبات،  یافتن  دارویی،  گیاهان  حوزه  تحقیقاتی  موضوعات  از 
گیاهان  این  از  ضدویروسی  خاصیت  با  اسانس های  یا  عصاره ها 
باشد. میکروبیولوژیست ها، داروسازان و سایر محققان کادر درمانی 
آزمایشگاهی،  تحقیقات  انجام  برای  را  گسترده ای  تحقیقات  باید 
حیوانی، فرموالسیون و مطالعات بالینی داروهای ضدویروسی انجام 
کشور،  داخل  در  مصرف  عالوه بر  حتم  به طور  داروها  این  دهند. 
داشت.  خواهند  را  جهانی  بازارهای  به  ورود  و  صادرات  امکان 
یک نکته مهم قابل ذکر این است که این گونه تحقیقات فقط توسط 
متنوع  آزمایشگاهی  امکانات  و  تخصص ها  با  تحقیقاتی  تیم های 
امکان پذیر است، محققین مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
قادر به معرفی گیاهان دارویی با خواص ضدویروسی، جمع آوری 
شناسایی  و  عصاره  یا  اسانس  استخراج  مورد نظر،  گیاهی  اندام 
برای  آزمایشگاهی  تحقیقات   هستند.  مؤثره  ماده  میزان  و  نوع 
اثبات اثر ضدویروسی و تعیین دوز کشندگی ویروس، مطالعات 
حیوانی، فرموالسیون دارو و مطالعات بالینی باید توسط محققینی 
از دانشکده های داروسازی و پزشکی انجام شود. شاید یکی از 
رسالت های مهم ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی در 

در ایران اوضاع چگونه است؟ 
وجود  داروهایی  ایران،  رسمی  گیاهی  داروهای  فهرست  در 
دارند که می توانند علیه بیماری های ویروسی مفید باشند. برای 
مثال یک دسته از فراورده های مؤثر بر سیستم ایمنی، با تحریک 
و تقویت سیستم ایمنی بدن، با ویروس ها مبارزه می کنند. این 
داروها با محوریت سرخارگل، سیر و نسترن وحشی تهیه شده اند. 
نمونه هایی از این داروها که با محوریت سرخارگل فرموله شده اند عبارتند 
)Phytocold( فیتوکلد  قرص   ،)Immunstim( ایموستیم  قرص  از: 

تولید  دارو  توسط شرکت گل  که   )Phytogrip( فیتوگریپ  و شربت 
)Imujen( ایموژن  شربت  توس  کیمیاگر  شرکت  همچنین  می شوند، 

را تولید می کند. موارد مصرف این داروها، تقویت سیستم ایمنی بدن، 
درمان  به  کمک  نیز  و  آنفلوانزا  و  درمان سرماخوردگی  و  پیشگیری 
سینوزیت است )نوری و همکاران، 1395(. براساس بروشورهای این 
داروها، شاخص این داروها، برای قرص ایموستیم، فالونوئید کوئرستین، 
برای شربت ایموستیم، ترکیبات فنولیک بر حسب کلروژنیک اسید و 
برای ایموژن نیز کلروژنیک اسید است. تحقیقات روی فالونوئیدهای 
گیاهان بومی و انحصاری ایران نشان داده که برخی از این گیاهان منابع 
بسیار غنی از فالونوئیدها هستند؛ اما سیستم تولید دارو در ایران که 
پیش از این در مقاله دیگری توضیح داده شده است )سفیدکن، 1396(، 
باعث می شود توجه تولید کنندگان دارو در ایران، به جای توجه و تمرکز 
بر گیاهان بومی به عنوان مزیت های نسبی کشور، معطوف به گیاهان 
دیگر  کشورهای  در  دیگران  البته  که  شود  سرخارگل  مثل  غیربومی 
تحقیقات بالینی آن را انجام داده و به نحوی اثرات آن را اثبات کرده اند. 
آقطی،  مثل  دیگری  گیاهان  از  داروها  این  در  است  ذکر  قابل 
ترکیبی  به صورت  نیز  نعنا  و  ختمی  زنجبیل،  بومادران،  بابونه، 
خاصیت  تقویت  مثل  مواردی  گیاهان  این  نقش  است.  شده  استفاده 
داروهاست. جانبی  عوارض  کاهش  یا  طعم  و  عطر  بهبود  دارویی، 
آلوئه ورا  نام  به   )Aloe vera( زرد  صبر  محوریت  با  دارو  یک 
سیستم  تقویت  برای  و  است  شربت  فرم  به  که  دارد  وجود  باریج 
کار  به  آنفلوانزا  و  ویروسی  سرماخوردگی های  مقابل  در  بدن  ایمنی 
آنتراسن،  مشتقات  پلی ساکاریدها،  شربت،  این  مؤثره  مواد  می رود. 
برگ هاست.  در ژل  ترکیبات موسیالژی  و  فالونوئیدها در عصاره ها 
یک دارو نیز بر پایه نسترن وحشی )Rosa canina( بنام سپتیمب 
و  می کند  تولید  رزفارمد  شرکت  که  دارد  وجود   )Septimeb(
مواد  است.  سلولی  تنفس  بهبود دهنده  و  ایمنی  سیستم  تنظیم کننده 
است.  )C )ویتامین  اسکوربیک اسید  و  فالونوئید  نیز  دارو  این  مؤثره 

تبخال هرپس سیمپلکس )Herpes simplex( نیز یک بیماری ویروسی 
است که توسط ویروسی به همین نام ایجاد می شود و موضع درگیر به 
صورت التهاب و مجموعه تاول های ریز نمایان می شود. ویروس هرپس 
سیمپلکس باعث بروز تبخال در صورت، آالت تناسلی هر دو جنس، 
مغز و حتی چشم می شود. برای تبخال هنوز درمان قطعی وجود ندارد، 
درواقع اگر ویروس وارد بدن شود تا پایان عمر همراه شخص خواهد 
ماند و در هنگام ضعف دفاعی بدن بروز خواهد کرد. برای درمان تبخال 
دو داروی بالمرا )Balmera( و ملیسان )Mellisan( وجود دارد که هر 

)Taraxacum officinale( شکل 8- قاصدک
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نام گیاه مؤثرنام ویروسردیف

تبخال1

Origanum vulgare, Ocimum basilicum, Foeniculum vulgare
Melissa officinalis, Rosmarinus officinalis, Echinacea purpurea

Echinacea pallida, Echinacea angustifolia
 Astragalus membranaceus, Panax ginseng

Glycyrrhiza glabra, Astragalus membranaceus

2)MNV( نوروویروس
Origanum vulgare, Syzygium aromaticum

Zingiber officinale, Panax ginseng

Origanum vulgareروتاویروس3

4HIV
Salvia officinalis, Allium sativum, Melissa officinalis

Rosmarinus officinalis, Glycyrrhiza glabra
 Taraxacum mongolicum,Taraxacum officinale 

5HSVSalvia officinalis, Allium sativum, Glycyrrhiza glabra

6Indiana vesiculovirusSalvia officinalis

هپاتیت7
Ocimum basilicum, Rosmarinus officinalis

 Astragalus membranaceus, Panax ginseng
 Taraxacum mongolicum, Taraxacum officinale 

Ocimum basilicum, Melissa officinalisانتروویروس8

9)PI-3( 3 پاراآنفلوانزا نوعFoeniculum vulgare

10)HPV( ویروس پاپیلومای انسانیAllium sativum

آنفلوانزای A و B و11
و سرماخوردگی

Allium sativum, Rosmarinus officinalis, Echinacea purpurea
Echinacea pallida, Echinacea angustifolia, Sambucus nigra

Taraxacum mongolicum,Taraxacum officinale 

Allium sativumذات الریه ویروسی12

Allium sativumرینوویروس13

آنفلوانزای مرغی14
Melissa officinalis

15RSVMentha piperita, Glycyrrhiza glabra, Panax ginseng

16)SARS-CoV( کروناویروس سارسGlycyrrhiza glabra

17H9 ویروس آنفلوانزای مرغیAstragalus membranaceus, Zingiber officinale

18RSVZingiber officinale

19)FCV( کالسیو ویروس گربهZingiber officinale

20coxsackie ویروس هایZingiber officinale

21dengue ویروسTaraxacum mongolicum, Taraxacum officinale 

جدول 1- ویروس های بیماری زا و گیاهان مؤثر بر آنها
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