
 
 له فیزیولوژی و افرماکولوژی اریان مج     

 62-77، صفحه  15پیاپی  ، 5دوره ، 1400سال 

 

 

 

IranJPP 
Iranian Journal of 
Physiology and Pharmacology 
 

 

  

 

  
      ORCID ID:  gholami.m@iaushk.ac.ir)0000-0002-2725-1091(مكاتبات: مسئول  هنويسند* 

                                      

 

 1347تأسیس    

 

   19رهیافتهایی در استفاده از ترکیبات گیاهی ضدویروسی علیه کووید 

 های کروناویروسی حیوانات گیری از تجربیات درمانی در عفونتبا بهره
 

 

 3دستگردی ، آسیه احمدی2، مانی نايكر2، جول جانسون2، جانیک سندرا مانی*1آهنگرانمجید غالمی
 

 زشكی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ايرانبخش علوم درمانگاهی، دانشكده دامپ. 1

 بخش سالمت، پزشكی و علوم کاربردی، دانشگاه کوينزلند مرکزی، کوينزلند، استرالیا. 2

 گروه علوم و صنايع غذايی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسالمی، اردستان، ايران. 3

 
 

 1400مرداد  23 پذيرش:                                                                                         1400تیر  15 دريافت:
 

 چکیده
ها خواص ضدويروسی دارند. اصالح ساختار شیییمیايی ترکیبات فیتوژنیک يک منبع با ارزش از ترکیبات موثر با خواص بیولوژيک متنوع هستند که برخی از آن

يافتن ترکیب گیاهی موثر علیه کروناويروس   ،دهد. با توجه به تنوع زياد گیاهانیمها را افزايش  بخشی آنقدرت و اثرای  های رايانهسازیاين ترکیبات با شبیه
یییک مییوثر تواند در يافتن ترکیبات فیتوژنا در حیوانات میگیری از مطالعات گذشته در خصوص کروناويروسشبیه است لذا بهره  "يافتن سوزن در انبار کاه"به  

مقالییه  28های گیاهی ضدکروناويروس در پايگاه پاب میید، های مرتبط با درمانبا جستجوی کلیدواژه ،در اين مطالعهکننده باشد. کمک SARS-CoV 2علیه 
دهیید برخییی از ترکیبییات مطالعات قبلی نشییان میییهای گیاهی ضدکروناويروسی در حیوانات گزينش و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. مرور مرتبط با درمان

برفی(، لیكورين )آگلوتینین گل GNAهايی مانند گريفیتسین، کلیدی شامل کورکومین، هسپريدين، آرتمیزين، سیلوسترول، سینئول )اکالیپتول(، آلستوتید، لكتین
انیید. قبییل از انجییام آزمايشییات بییالینی روی انسییان، دهنشییان دا  در حیوانات  هااثرات نويدبخشی برای درمان کروناويروس  ،ها از جمله کوئرستینفنولیکو پلی

توانیید خطر بودن و همچنین تعیین سطح درمانی برای هر ترکیب مورد نیاز است. مطالعات اولیه میبرای تعیین سطح ايمنی و بی تنتن و درونبرون  آزمايشات
شده، در فرآيند امید است محققان با استفاده از اطالعات ارائه .اندذيربط تأيید شدههای  سازمانتوسط دارويی   مصارفروی ترکیباتی متمرکز باشد که قبالً برای  

 گیری نمايند.تولید عوامل درمانی ايمن و کارآمد ضد کروناويروس از مشتقات ترکیبات طبیعی بهره
 

     ، کروناويروس حیوانات19کوويد   فیتوژنیک،   ، درمانی کلیدی:  هاواژه
  

 

  مقدمه 
 RNA1دار بییا ژنییوم  هییای پوشییشها ويروس ا ويروس کرون

 34000تییا  2۷000هییا بییین هستند که اندازه ژنوم اين ويییروس 
 المللییی نوکلئوتییید اسییت. براسییاس گییزارش اخیییر کمیتییه بییین

کرونا ويییروس متعلیی  بییه زيییر خییانواده   2هابندی ويروس طبقه
 5رالو راسییته نیییدو ويیی   4و از خانواده کروناويريده  3ارتوکروناوينه

 
1 Acid RiboNucleic (RNA) 
2 ICTV  
3 Orthocoronavirinae   
4 Coronaviridae   
5 Nidovirales  

جنس آلفییا کرونییاويروس،   چهاراين زيرخانواده شامل    [.1است ]
بتا کروناويروس، دلتا کروناويروس و گامییا کرونییاويروس اسییت. 

موجییود   6شكلهای سطحی خارینام کروناويروس از برجستگی
بییر غشییای سییلول ويییروس گرفتییه شییده اسییت کییه در زيییر 

 [.2] ودشیی میكروسكوپ الكترونی به شكل تاج )کرونا( ديده مییی
زای مهییب بییرای انسییان و سییاير ها، عوامل بیماریکروناويروس 

 1930داران هستند. از اعضای اين خانواده در اوايییل دهییه  مهره

 
6 Spike  

مقاله مروری  

 پ.پکوتاه 
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 غالمی آهنگران و همكاران                کرونا ويروس یاهی ضدگ ترکیباتتجربیات دامپزشكی در 

 

 62-۷۷، صفحه 15 پیاپی،  5دوره ،  1400سال  63 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 
 

عامل بیماری برونشیت عفونی در ماکیان شناسايی شیید. بعیید از 
( و هپاتیت موش 1946آن گاستروانتريت قابل انتقال در خوک )

مشخص شد   1960در دهه    [.4،  3]  ( جدا شد1949و جوندگان )
های عامل بیماری تنفسی در انسییان نیییز که بسیاری از ويروس 

ها به عنوان متعل  به اين گروه هستند. از آن پس کرونا ويروس 
يكی از عوامل ايجادکننده بیماری تنفسی و گوارشی در انسان و 

هییای کرونییاويروس  [.3،5] حیوانییات مییورد توجییه قییرار گرفتنیید
هییای بییافتی ها و گییرايشی طیف وسیعی از میزبانمختلف دارا

هییا ويییروس هییا و بتییا کرونییاآلفییا کرونییاويروس   هستند. معمییو  
هییا و ويییروس کنند در حالی که گاما کروناپستانداران را آلوده می
 کننیید هییا پرنییدگان و آبزيییان را عفییونی میییدلتییا کرونییاويروس 
 ا نیییز آلییوده تواننیید حتییی پسییتانداران رهییا میامییا برخییی از آن

 .]4، 6[ دکنن
 1960هییا در انسییان بییه دهییه  سابقه شناسايی کروناويروس 

گردد کییه ايیین ويییروس از مخییاف بینییی افییراد مبییتال بییه برمی
و   7OC43-HCoVسرماخوردگی جدا شیید. دو کرونییا ويییروس  

8229E-HCoV  کشف شدند و عامییل عفونییت   1960، در دهه
در استان   ،2002سال    در  [.۷،  3]  تنفسی در انسان شناخته شدند

ظییاهر شیید و بییا ظهییور   10چین ويروس سییارس   9گوانگ دونگ
و   11HKU1-HCoVسارس، دو کرونا ويروس ديگییر انسییانی )

12NL63-HCoV  يییک تییی    2012( شناسايی شدند. در سییال
عنییوان عامییل بیمییاری تنفسییی شییديد در جديد کروناويروس به

ربسییتان سییاله از ع 60انسان رديابی شد. اولین مورد يییک مییرد 
نامگییذاری   13سعودی با عاليب تنفسی بود و اين ويروس مییرس 

موارد غیرمعمولی از پنومییونی ،  2019دسامبر    29در    [.3  ،5]  شد
های تكمیلییی چین گزارش شد که به دنبال بررسییی  14در ووهان

عامل بیماری به عنوان يک کرونا ويروس شناخته شیید و موقتییا 
15nCoV-2019  2020فوريییه    11  تییا اينكییه در  .ذاری شدمگنا 

اعییالم   19نام بیماری را رسماً کوويد    16سازمان جهانی بهداشت
هییا نییام بندی ويروس المللی طبقهکرد و در همان روز کمیته بین

 
7 Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43) 
8 Human coronavirus 229E (HCoV-229E)   
9 Dung 
10 Severe Acute Respiratory Syndrome   
11 Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)  
12 Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63)   
13 Middle East respiratory syndrome   
14 Wuhan 
15 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV)   
16 WHO 

با توجییه  [.۷] نامگذاری کرد  CoV-SARS-172اين ويروس را 
 ت در سییازمان جهییانی بهداشیی  ،19به اهمیییت بیمییاری کوويیید 

عنوان ششییمین ويروس جديد را بهشیوع کرونا  2019ژانويه    30
عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در جهان اعالم کییرد. 

(، 2014(، فلییا اطفییال )2001)  H1N1قبالً مییوارد آنفییو نزای  
( و ابییو  در کنگییو 2016(، زيكییا )2014ابو  در غرب آفريقییا )

 [.6] ( را به عنوان وضعیت اضییطراری اعییالم کییرده بییود2019)
 کرونییاويروس  شییشتنهییا  ،میییالدی 2019قبییل از سییال 

هییای کننده انسان شناخته شییده بییود کییه باعیی  بیماریعفونی
 هییای انسییانی عبییارت شییدند ايیین کرونییاويرس تنفسییی مییی
 ، HCoV-229E ،HCoV-OC43 ،HCoV-NL63بودنییید از 

HCoV-HKU1  ، کییه چهییار گونییه آن ايجییاد  سییارس و   مرس
و مرس توانايی کرد و دو گونه سارس  بیماری خفیف تنفسی می

ايجاد بیماری شديد تنفسی را دارا بودند. اگرچه تا ظهور کوويیید 
، شش عامل کروناويروس انسانی بییه شییكل تنفسییی ظییاهر 19

شده بود اما بیماری کوويد همانند سارس و مرس توانايی  ايجاد 
بیماری تنفسی شديد در انسان را داشت و از واگیییری بییا تری 

 [.4 ،5] نیز برخوردار بود
هییای شییده در انسییان گونییههییای شییناختهاز کرونییاويروس 

HCoV-229E    وHCoV-NL63   از جنس آلفییا کرونییاويروس
، سارس، مییرس و HCoV-OC43  ،HCoV-HKU1هستند و  

معمییوً  کرونییا   [.3]  ها هسییتندکوويد متعل  به بتا کروناويروس 
های انسانی ابتدا در مخاف مژکدار تنفسی در ناحیه حل  ويروس 

کننیید و عاليمییی شییبیه سییرماخوردگی نی ايجاد عفونت میو بی
هییايی ماننیید سییارس، مییرس و نمايند اما سويهمعمولی بروز می

توانايی آلودگی ريه و ايجاد بیماری شییديد تنفسییی را   19کوويد  
های ند از طري  گیرنییدههست قادر 19سارس و کوويد   [.5]  دارند
ای تنفسییی، هیی در سییلول  کییه عمییدتا  18کننده فشار خییونتنظیب

کلیوی، قلبی و کبدی موجود هستند وارد سلول شییوند و عمییده 
 19نظر می رسیید کوويیید عوارض خود را بروز دهند. بنابراين، به

يک بیماری چند سیستمی اسییت و فقییط محییدود بییه دسییتگاه 
هییای مولكییولی در مییورد بنییا بییه بررسییی  [.۷]  باشییدتنفس نمی

هییای نییاويروس و سییاير کرو  19ويروس عامل بیمییاری کوويیید  
هییای انسییانی رسد منشییأ همییه کرونییاويروس انسانی به نظر می

 حیوانات هسییتند کییه پییس از تنییییر ژنییوم قابلیییت بیمییاريزايی 
 

17 Sever acute respiratory syndrome- coronavirus 2 

(SARS-CoV2) 
18 Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)   
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 غالمی آهنگران و همكاران                کرونا ويروس ترکیبات گیاهی ضدتجربیات دامپزشكی در 

 

 
 62-۷۷، صفحه 15پیاپی ،  5دوره ،  1400سال  64 ولوژی و فارماکولوژی ايران زيمجله فی

 

 و HCoV-HKU1انییید. منشیییأ  در انسیییان را پییییدا کیییرده
HCoV-OC43   های انسییانی را جوندگان و مابقی کروناويروس
وس عامییل هییا در مییورد کرونییاويرداننیید. بررسیییرا خفاش مییی

بیماری سارس و مرس نشان داد اين کروناويروس ها بییا منشییأ 
خفاش از طري  يک میزبان واسط به انسان منتقل شییده اسییت 
کییه در مییورد سییارس، گربییه سیییوت و در مییورد مییرس شییتر 

نیییز   19با شیوع کوويیید    [.4]  کوهانه شناسايی گرديده استتک
شیید و   ها برای شناسايی میزبان اصییلی ويییروس شییروعبررسی

 مشخص شد که اين ويروس با منشییا خفییاش )ويییروس تشییابه
با کروناويروس خفاش نشان داده است(، احتماً  از طريیی  /%  2

يک میزبان واسط به انسان منتقل شده اسییت زيییرا فییردی کییه 
عالئب بیماری را برای اولین بار نشان داده است در بازار دريايی 

ماسی با خفاش نداشته ووهان چین حضور داشته اما هیچ گونه ت
رسد يک میزبان واسط در اين انتقییال است. بنابراين به نظر می

نقش داشته است که بییر اسییاس آزمايشییات تكمیلییی پنگییولین 
هییای پشت و مییار بییه عنییوان میزبییان)مورچه خوار(، راسو،  ک

پنگییولین  %۷0 احتمالی شناخته شدند که با توجه به مثبت شدن
% ويروس رديابی شییده در پنگییولین بییا 99ها و قرابت بیشتر از  
رسیید پنگییولین بییه عنییوان به نظییر می  19عامل بیماری کوويد  

رسیید نظییر میحال بههربه  [.8]  میزبان واسطه اين ويروس باشد
تواننیید ها باشد کییه میخفاش منشا بیشتر آلفا و بتا کروناويروس 
در   ،. بییرای مثییالکننییددر انسان و حیوانات اهلی ايجاد آلودگی  

 کرونییا ويییروس عامییل اسییهال حییاد در خییوک  2016سییال 
(SADS-CoV  که يک کروناويروس با منشأ خفاش بود باع )

شیوع گسترده بیماری کشنده در خوک ها در جنوب چین شد و 
توله خوک را تلف کرد. اين اولین سرايت اثبات   24000بیش از  

 بییودشده کروناويروس از خفاش به دام با ايجاد بیمییاری شییديد 
که منشأ بیشتر مییوارد آلییودگی کروناويروسییی در از آنجايی  [.9]

رسیید ايیین نظییر میییانسان، حیوانات و پرندگان يكسان است به
ها خواص بیولوژی مشترکی داشته باشند. بنابراين، ايیین ويروس 

تصور وجود دارد که داروهای موثر بر يک گونییه کروناويروسییی 
توان بیان اشد. با اين فرض، میتواند بر گونه ديگر نیز موثر بمی

هییای کروناويروسییی در دام و کرد که پیشینه درمان در بیمییاری
انداز مناسبی در فرايند تواند چشبطیور که قدمت با يی دارد می

ايجاد کنیید و از ايیین تجربیییات در بوتییه   19درمان علیه کوويد  
 استفاد شود.  19آزمايش علیه کوويد 

 جانبی  عوارض  دارای  طبیعی،  منشأ  دلیل  داروهای گیاهی به

دلیییل هبیی    معمییو.  هسییتند  شیییمیايی  مییواد  بییه  نسییبت  کمتری
آيیید مشكالتی که به دنبال مصرف داروهای شیمیايی بوجود می

 افزايش يافته اسییت. امییروزه استقبال از مصرف داروهای گیاهی
 طبیعییی  ترکیبییات  از  ارزشییمندی  منبع  عنوان  به  دارويی  گیاهان
 اکسیییدانیآنتی  و  ضییدمیكروبی  داروهییای  تولید  در  استفاده  برای
انیید گیاهییان شوند. مشاهدات علمی نشییان دادهه میگرفت  درنظر

دارای خیییواص گونیییاگونی از جملیییه خیییواص ضیییدالتهابی، 
ضییدمیكروبی، ضدتشیینا و ضییدتب هسییتند و وجییود ترکیبییاتی 

به عنوان ترکیبات مؤثر در درمییان ها  فنلیهمچون ترکیبات پلی
هییای مقاومتدلیییل  بییه[.  10اند ]هییا معرفییی شییدهریانواع بیما

ها مشییاهده شییده، درمییان زايی ويروس دارويی که در اثر جهش
همییراه بییا شكسییت علیه بسیاری از عوامل عفونی  ويروسی  ضد

همین دلیل بشر نیازمند يییافتن ترکیبییات ضدويروسییی بوده و به
جديد است. بهترين داروی ضییدويروس، دارويییی اسییت کییه در 

مراحییل خییاص عییوارض جییانبی بتوانیید  های کب و بدونغلظت
را تحت تاثیر قرار دهد و مییانع تكثیییر ويییروس بیوسنتز ويروس  

در ايیین راسییتا، محققییان حییوزه گیاهییان دارويییی از   [.11]شود  
گیاهان در درمان ويییروس سییارس اسییتفاده کردنیید کییه طبیی  

ای را بییر کننییدهتواننیید اثییرات محدود، گیاهییان میاتگزارشیی 
فالونوئیدها در مرس داشته باشند و گروه بیعامل  ويروس  ناکرو

 اسییتويروس سارس را کییاهش داده  کروناگیاه فعالیت و تكثیر  
ه براين، دانشمندان اتصال مولكییولی پروتئییاز بییا سیی الوه[. ع12]

ايودسییمول( را مولكول با منشأ طبیعی )کروسین، داجتوجنین، بی
گروهییی از  [.13]انیید معرفی کرده 19کننده کوويد عنوان مهاربه

بلییه بییا هییای گیییاهی، جهییت مقاترکیبات طبیعییی ماننیید لكتین
ويروس سارس، آنفو نزا و هرپس مورد آزمايش قرار گرفتند که 

عنوان يییک اثر ضدويروسی اين ترکیبات مشاهده شد و از آن به
 [.14اند ]بردهضدويروس طبیعی نام 

سعی شییده اسییت ترکیبییات گیییاهی را کییه در   در اين مرور
های دام و طیور مورد بررسی قرار مطالعات مختلف کروناويروس 

 .گرفته و از اثر بخشی مناسبی برخوردار بوده است معرفی گردد
امید است مورد توجه محققین محترم بییرای بررسییی بیشییتر در 

 قرار بگیرد. 19درمان علیه کوويد 
 

 هامواد و روش
 بییرای يییافتن مقییا تی بییا کلییید  19ه پییاپ مییده داداز پايگییا

 
19 PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)   
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 62-۷۷، صفحه 15 پیاپی،  5دوره ،  1400سال  65 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 
 

، گیاهییان 22، حیییوان21، طییب سیینتی20هییای کرونییاويروس واژه
 2۷، گربه سییانان26سانان، خوک25، گاوسانان24، پرندگان23دارويی

بییر فعالیییت ضدويروسییی داروهییای تا استفاده شد. مقا ت عمیید
سنتی چینی متمرکز بودند، که از مطالعه حاضر حذف شییدند. در 

های حیوانییات برگزيییده مقاله در مورد کروناويروس   28  مجموع
 شدند و در اين مرور مورد استفاده قرار گرفتند. 

 

 های حیواناتکروناویروسترکیبات گیاهی ضد 
های های کروناويروسی حیوانات مسئول رخداد بیماریسويه

هییا هسییتند کییه شديد در دامنه وسیعی از حیوانات خانگی و دام
 شییودزيان عمده اقتصادی در سراسر جهان می  منجر به ضرر و

تنییوع ژنییومی همییراه بییا توانییايی جهییش در کرونییا  [.15-1۷]
ويروس، چالش منحصر به فردی را در درمان ضدويروسی جديد 

های جايگزين و دهد. از اين رو درمانعلیه اين ويروس ارائه می
در طوربییالقوه  توانیید بییههای کنترل، میگیری از ساير روش بهره

بسیاری از موارد موثر باشد. ازآنجاکه مواد شیییمیايی طبیعییی در 
زای ويروسییی و از جملییه طیییف وسیییعی از عوامییل بیمییاری

لذا در مطالعه اخیر بر مییرور   [،18]  کروناويروس ها فعالیت دارند
شود. اکثر ترکیبات گیاهی در اين مرور ضد اين مواد پرداخته می

طري  مهار مستقیب برخییی های اختصاصی هستند که ازويروس 
هییای خییاری های ويروس مانند پروتئازها يییا پییروتئیناز قسمت
از تكثیییر ويییروس  28مثییال، سیلوسییترولعنوانکنند. بهعمل می

هلیكییاز سییويه   RNAطییور اختصاصییی  کند و بییهجلوگیری می
eIF4As 29در حییالی کییه گريفیتسییین[، 19] کنییدرا مهییار مییی 

شییود و از ورود ويییروس بییه یمتصییل میی  Sمستقیماً به پروتئین 
 بییا ايیین حییال، [. 20] کنییدسییلول میزبییان جلییوگیری مییی

ويروس های اختصاصی در هر میزبییان هییدف، گییروه مهییب ضد
 عنییواندهنیید. بییهديگری از ترکیبات ضدويروسی را تشكیل می

مسیر اندوسیتوز وابسته بییه   30های سینامومیسويهمثال، عصاره  

 
20 Coronavirus  
21 Traditional Medicine   
22 Animal  
23 Herbal Medicine   
24 Avian  
25 Bovine 
26 Porcine   
27 Feline  
28 Silvestrol  
29 Griffithsin 
30 Cinnamomi sp.  

هییای ن از ورود ويییروس بییه سییلولکالترين را مهار کند، بنابراي
ساير ترکیبات ضدويروسییی کییه [.  21]  کندمیزبان جلوگیری می

دهنیید ممكیین اسییت پاسییر ايمنییی را میزبان را هدف قرار مییی
 [.22]  تحريک و تقويت کنند

شییده درخصییوص   ای از مطالعات گییزارش خالصه  1جدول  
فعالیت ضدويروسی ترکیبات مشییت  شییده از گیاهییان در برابییر 

 هییای مختلییف کرونییا ويییروس را نشییان وسیعی از سییويهطیف  
منظییور مقايسییه بهتییر فعالیییت زيسییتی ترکیبییات در دهد. بهمی

های مختلف مطالعات مختلف، اين جدول براساس کروناويروس 
حیوانات مرتب شده اسییت. درمییوارد شناسییايی شییده، ترکیبییات 

هییا کلیدی مسئول فعالیت ضدويروسییی و مكانیسییب فعالیییت آن
)غلظییت   EC50ه شده است.  زم به ذکر است که اصطالحارائ
شییود، کار برده میهای مبتنی بر سلول به( برای سنجش31موثر

های مبتنی بر ( برای سنجش32)غلظت مهاری  IC50که  درحالی
های بیوشیمیايی کاربرد دارد. شییاخص ديگییری آنزيب يا سنجش

غلظت )  CC50کننده است  ها کمککه در تجزيه و تحلیل داده
تحت عنوان  IC50به   CC50است که نسبت (33سیتوتوکسیک

بیان شده است. قاعدتاً ترکیباتی کییه از   34SIشاخص انتخاب يا  
با تری برخوردار باشند با سمیت کمتر اثر بیشییتری   SIشاخص  

 .[23]  را خواهند داشت

 

ویروس برونشاایع وفااونی ترکیبااات گیاااهی ضااد

    35پرندگان
ندگان يک بیماری تنفسی بسیار بیماری برونشیت عفونی پر

حاد و مسری در ماکیان است کییه هییب اکنییون در تمییام جهییان 
گسترش پیدا کییرده و سییالیانه باعیی  تلفییات بییا يی در مراکییز 

هییا و . ايیین ويییروس بییا سییروتی ]24[شود  پرورش ماکیان می
. ]25[های مختلف در ايییران نیییز پراکنییده شییده اسییت  واريانت

يروس از جیینس گامییا کرونییاويروس عامل بیماری يک کرونییاو
 و بتا آلفا   برخالف و  بوده  نوکلئوتید   2۷600دارای    است که

 کنیید، گامییا ها که عمییدتاً پسییتانداران را آلییوده میییکروناويروس 
سییازد ها بیشتر خانواده پرندگان را مبییتال میییو بتا کروناويروس 

  هایسويه گیاهی علیه  های عصاره فعالیت ضدويروسی  . ]26[

 
31 Effective Concentration 
32 Inhibitory Concentration 
33 Cytotoxic concentration 
34 Selectivity Index 
35 Infectious bronchitis virus (IBV) 
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 هايی از کروناويروس حیواناتمطالعات مرتبط با فعالیت ضدويروسی ترکیبات طبیعی علیه سويه -1جدول 

 روش سنجش  سویه ویروسی 
 گونه های گیاهی 

 

ماده بخش گیاه/

 استحصال شده 

EC50  50ياIC  

  بر حسب میکرومول

مگر اینکه واحد )

دیگری ذکر شده  

 (باشد

SI 

ترکیبات کلیدی موجود  

صورتی که )در 

 د( شناسایی شده باش

 منبع فعالیع زیستی 

ويروس برونشیت عفونی 
 پرندگان

 36شیطاندرخت  سنجش پالک
 جدا شده از
 % 50عصاره اتانولی 

35 
55 

> 8/2 

> 8/1 
 3۷آلستوتید يک
 سه آلستوتید

 : با  آلستوئید يک
ای غشايی و هپروتئین

کند اما اسپايک تداخل می
پروتئین های نوکلئوکپسید 

 کند مختل نمیرا 

28 

 

        

ويروس  38سويه بیودتی 

 برونشیت عفونی پرندگان
 سنجش

 CPE39 و پالک 
 نامعلوم نامعلوم ۷0%عصاره اتانولی  40سیاه آقطی 

فالونوئیدها يا   احتما ً 
 لكتین

ساختار ويريون و   تخريب
 يكپارچگی غشا

18 

 

        

بیودتی ويروس سويه 

 برونشیت عفونی پرندگان

 سنجش
CPE    و کارآزمايی بالینی

 در جوجه 

 نامعلوم

 

امولسیون اولئورزين و  
 روغن ضروری

برابری   10000رقت 
 عصاره

 نامعلوم  نامعلوم

احتما ً از طري  تخريب 
غشا ويروس يا تداخل با 
پروتئین های غشای  

 ويروسی 

18 

 

        

بیودتی ويروس سويه 

 برونشیت عفونی پرندگان

 سنجش
41(MTT)  CPE 

 

  42فلیع فلنعنا

 43آويشن باغی

 44دزموديوم کانادايی 

 40%عصاره اتانولی 
 

004/0  
010/0 
01۷/0 

 لیتر( )میكروگرم در میلی 

5/6۷ 
1/63 
1/1۷ 

 نامعلوم

به طور مستقیب  احتما ً 
غیرفعال سازی ساختار غشا 

 ويروس 

16 

 
36 Alstonia scholaris 
37 Alstotide  
38 Beaudette   
38 Beaudette   
40 Sambucus nigra 
38 Beaudette   
42 Mentha piperita   
43 Thymus vulgaris 
44 Desmodium canadense   
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 62-۷۷، صفحه 15 پیپیا،  5دوره ،  1400سال  6۷                                               مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 
 

 

 يروس حیوانات کروناو  هايی ازمطالعات مرتبط با فعالیت ضدويروسی ترکیبات طبیعی علیه سويه  -1جدول 

 روش سنجش  سویه ویروسی 
 گونه های گیاهی 

 

ماده بخش گیاه/

 استحصال شده 

EC50  50ياIC  

  بر حسب میکرومول

مگر اینکه واحد )

دیگری ذکر شده  

 (باشد

SI 

ترکیبات کلیدی موجود  

)در صورتی که 

 شناسایی شده باشد( 

 منبع فعالیع زیستی 

بیودتی ويروس سويه 

 رندگانبرونشیت عفونی پ

سنجش سنجش پالک
پالک، کارآزمايی بالینی در  
 جوجه و داخل تخب مرغ

 45گیاه دم مارمولک 
اسانس های روغنی و محلول  

 سديب کلريد
 25۷ < لیتر در میلیگرم میلی 9۷/0

-متیلترکیب اصلی: 
 46کتون-نونیل

 31 نامعلوم

   
      

ويروس   4۷گریسويه 

 برونشیت عفونی پرندگان
 MTTسنجش 

ی از جمله متعدد  گیاهان 

 استاندارد شیمیايی  اکالیپتوس 
 میلی مول  ±61/0 0۷/0

 
>39/16 

 سینئول(-1،8اوکالیپتول )
 

تداخل در اتصال پروتئین  
ويروس  نوکلئوکپسید  

 RNA برونشیت عفونی و
29 

 
        

گری ويروس  سويه 

 برونشیت عفونی پرندگان
 سنجش

MTT 

  با برگ سوزنی  در درختان  
و ت جانبی   صح به عنوان م )

 صنعت خمیر کاغذ(

 استاندارد شیمیايی 

98/0  ± 25/0  
11/0 ±32/1 

 مول(  )میلی

>20/10 

>58/۷ 
 آلفا پینن 
 بتاپینن 

  Nپروتئین احتما ً سرکوب  
فرآيند اتصال  ممانعت ازو 

  Nو پروتئین  RNAبین 
 ويروس برونشیت عفونی 

30 

         

ويروس    M41سويه 

 برونشیت عفونی پرندگان
   CPE  جشن س 
  48PCRq-RTو

 يافت  49 در ياس زرد 
 شودمی

 استانداردهای شیمیايی 

 میلی مول  64/0
 ( 50مهار کامل(

 
 51فورسیتوزيد آ نامعلوم

به نظر می رسد بر  
 سیگنالینگ سلول تأثیر  

 گذارد می

2۷ 

 

 
45Houttuynia cordata 
46 methyl-nonyl-ketone   
47 Gray   
48 Quantitative reverse transcription PCR   
45Houttuynia cordata 
50 complete inhibition   
51 Forsythoside A   
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 62-۷۷، صفحه 15اپی پی،  5دوره ،  1400سال  68                               فارماکولوژی ايران  و  مجله فیزيولوژی
 

 یوانات هايی از کروناويروس حمطالعات مرتبط با فعالیت ضدويروسی ترکیبات طبیعی علیه سويه  -1جدول 

 روش سنجش  سویه ویروسی 
 گونه های گیاهی 

 

ماده بخش گیاه/

 استحصال شده 

EC50  50ياIC  

  بر حسب میکرومول

مگر اینکه واحد )

دیگری ذکر شده  

 (باشد

SI 

ترکیبات کلیدی موجود  

)در صورتی که 

 شناسایی شده باشد( 

 منبع فعالیع زیستی 

 CPE سنجش 52گاویکرونا ويروس 
یل  زگا ،53رز جزيره ونكوور 
 کانادايی 

 عصاره متانولی 

 

میكروگرم در میلی  200>
 لیتر )برای هر دو( 

 نامعلوم

اطالعاتی   رز جزيره ونكوور:
 در دسترس نیست. 

احتما ً  ازگیل کانادايی: 
 54پروناسین 

 1۷ نامعلوم

         

FCoV- NTU156 سنجش CPE  56برفی   آگلوتینین گل 218 > نانومول  0088/0 استاندارد تجاری   55گل برفی 
به پروتئین های  اتصال 

 خاری و غشايی 
33 

    
   

  

FIPV1146   و 
FECV1683  

 ( کروناويروس های گربه)از 

 استاندارد تجاری   نامعلوم  CPE سنجش

< 10 

< 10 

< 25 

< 25 

< 50 

< 50 

< 10 

< 25 

 نامعلوم

 کوئرستین 

 کورکومین

 روتین

 گلی سیريزيک اسید 

 هسپريدين

 هسپريتین 

 بايكالین 

ين میز آرت  

 34 نامعلوم

 
52 Rosa nutkana   
53 Rosa nutkana   
54 Prunasin   
55 Galanthus nivalis   
56 Galanthus nivalis agglutinin 
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 همكارانغالمی آهنگران و                                                                                                                                                                      کرونا ويروس ترکیبات گیاهی ضدجربیات دامپزشكی در ت

 

  

 62-۷۷، صفحه 15 پیپیا،  5دوره ،  1400سال  69                                               مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 
 

 هايی از کروناويروس حیوانات مطالعات مرتبط با فعالیت ضدويروسی ترکیبات طبیعی علیه سويه  -1جدول 

 روش سنجش  سویه ویروسی 
 گونه های گیاهی 

 

ماده بخش گیاه/

 استحصال شده 

EC50  50ياIC  

  بر حسب میکرومول

مگر اینکه واحد )

دیگری ذکر شده  

(باشد  

SI 

موجود   ترکیبات کلیدی 

رتی که )در صو

 شناسایی شده باشد( 

 منبع فعالیع زیستی 

FIPV1146    
 )کروناويروس گربه( 

آزمايش مجازی و به دنبال  
 3CLpro آن سنجش مهار

در گلسنگ و چندين گونه  
 گیاهی  

 استاندارد تجاری  

4/29  ± 6/4  
5/82  ± 2/4  

2/۷۷  ± 8/13  

>500 
>500 

 

 
 نامعلوم

تیک اسید  استیک  
 ۷- متیل لوتئولین 57

رامنوزيد  -۷کوئرستین   
بنزيل لوتئولین  -۷  

 استويول

 3CLpro 35مهار 

         

MHV-A59 
کروناويروس عامل  )

 (58هپاتیت موش 
 سنجش پالک

 کوهش سیاه 59
 

 زيتون تلر 60
 گونه های کاپتیديس 61

 پتوس  62
 تلر بیان

 متانولی  عصاره

4/19  
0/13  
0/2  
4/10  
5/2۷  

 )میكروگرم در میلی لیتر( 

3/12  
6/25  
9/34  
4/13  
1/11  

فرولیک و ايزوفرولیک  
 اسید؟63

 توزندانین 64؟ 
 بربرين؟ 

 آلكالويید های پروتوبربرين 
ماترين65، اکسی ماترين66، 

سوفورانون67و  
 سوفوکارپی ن 68

ويروس   همانندسازی مهار 
 هپاتیت موش 

36 
 

 
57 7-Methylluteolin   
58 Mouse hepatitis virus 
59 Cimicifuga racemosa   
60 Melia sp. 
61 Coptidis sp.  
62 Phellodendron sp.   
63 Ferulic & isoferulic acid   
64 Toosendanin    
65 Matrine 
66 Oxymatrine   
67 sophoranone 
68 sophocarpine   
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 غالمی آهنگران و همكاران                                                                                                                                                                    کرونا ويروس ترکیبات گیاهی ضدتجربیات دامپزشكی در 

 

  

 62-۷۷، صفحه 15اپی پی،  5دوره ،  1400سال  ۷0                               فارماکولوژی ايران  و  مجله فیزيولوژی
 

 س حیوانات هايی از کروناويرو مطالعات مرتبط با فعالیت ضدويروسی ترکیبات طبیعی علیه سويه  -1جدول 

 روش سنجش  سویه ویروسی 
 گونه های گیاهی 

 

ماده بخش گیاه/

 استحصال شده 

EC50  50ياIC  

  بر حسب میکرومول

مگر اینکه واحد )

دیگری ذکر شده  

 (باشد

SI 

ترکیبات کلیدی موجود  

)در صورتی که 

 شناسایی شده باشد( 

 منبع فعالیع زیستی 

MHV-59 سنجش پالک 

 تلر بیان
 گونه های اکانتوپاناسیس69
 گونه های سنگويیسربا  70
 گونه های ماستونک 

 عصاره متانولی

8/0 
9/0 
۷/3 
8/0 

 )میكروگرم در میلی لیتر( 

696 
9/188 

105 
6/195 

 نامعلوم

مهارکننده     RNAاحتما ً 
به   وابسته    RNAپلیمراز 

های   فعالیت  ساير  يا 
 پروتئازی

3۷ 

         

MHV-A59 ۷1انار  سنجش پالک 
بی/  آب انار و عصاره آ
 انار  اتانولی پودر

میكروگرم در میلی  200<
 لیتر

 احتما  پلی فنول ها  نامعلوم

احتما  تداخل با  
گلیكوپروتئین های خاری  

 سطحی  

45 

         

MHV-A59 RT-qPCR 

سیاه دانه 72 ، بابونه  
 شفاف 73،
 پرتقال 74

 نامعلوم نامعلوم نامعلوم عصاره اتانولی 
تكثیر ويروس از طري  مهار 

 ب ناشناخته مكانیس
46 

PEDV 

)ويروس اسهال اپیدمیک  
 خوک( 

 عصاره متانولی عنابCPE 75 سنجش

41/13  

49/4  

1۷/6  

 )میكروگرم در میلی لیتر( 

< 20 

11/4۷  

۷5/26  

 جوبانین جی76
 جوبانین اچ 77

 نومو رين ب 

 

 4۷ نامعلوم

 
69 Acanthopanacis sp.   
70 Sanguisorbae sp. 
71 Punica granatum 
72 Nigella sativa  
73 Anthemis hyaline 
74 Citrus sinensis   
75 Ziziphus jujuba   
76 Jubanine G 
77 Jubanine H   
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 همكارانغالمی آهنگران و                                                                                                                                                                      کرونا ويروس ترکیبات گیاهی ضدجربیات دامپزشكی در ت

 

  

 62-۷۷، صفحه 15 پیپیا،  5دوره ،  1400سال  ۷1                                               مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 
 

 یوانات وناويروس حهايی از کرمطالعات مرتبط با فعالیت ضدويروسی ترکیبات طبیعی علیه سويه  -1جدول 

 روش سنجش  سویه ویروسی 
 گونه های گیاهی 

 

ماده بخش گیاه/

 استحصال شده 

EC50  50ياIC  

  بر حسب میکرومول

مگر اینکه واحد )

دیگری ذکر شده  

(باشد  

SI 

ترکیبات کلیدی موجود  

)در صورتی که 

 شناسایی شده باشد( 

 منبع فعالیع زیستی 

PEDV CV 777 سنجش CPE 78کینكو 
ی استخراج  ريدهاساکا پلی

  98شده از عصاره اتانولی 
 درصدی 

۷/1  ± 3/1  
 میكروگرم در میلی لیتر

>8/58  مخلوف پلی ساکاريدها 

کنندگی وابسته به  مهار 
دوز، ظاهرا در اتصال 
ويروس و مرحله ورود  
 ويروس به سلول

48 

         

PEDV CV 777 سنجش CPE  گیاه دم مارمولک 
ترکیبات جدا شده از عصاره 

نولیمتا  
وزيد رامن  -۷کوئرستین  نامعلوم نامعلوم  49 نامعلوم 

         

PEDV CV 777 گیاه دم مارمولک  سنجش پالک 
عصاره ترکیبات جدا شده از 

 متانولی

~ 03/0  ± 01/0  

~ 6/5  ± 6/2  

~ 4/0  ± 4/0  

~ ۷/0  ± ۷/0  

۷143 

215 

3۷0 

۷/32  

رامنوزيد  -۷کوئرستین   

 کوئرستین 
 آپیجنین 79
 لوتئولین 80

 41 نامعلوم

 
        

PEDV (KPEDV- 9) سنجش CPE  80متانولی  عصاره 81گیالس ژاپنی  % 
میكروگرم در میلی  95/1

 لیتر
 50 نامعلوم ها احتما ً پلی فنول  نامعلوم

         

PEDV (NJ-

PEDV) 

سنجش ايمونوفلورسنت و  

RT-qPCR 
 گريفیتسین  نامعلوم 08/0 ترکیب خالص  گونه هايی از جلبک قرمز

تصال ويروس  ی از اجلوگیر 

 به سلول میزبان
2۷ 

 
 

 

 
78 Ginkgo biloba   
79 Apigenin   
80 Luteolin   
81 Prunus serrulata var. spontanea   
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 غالمی آهنگران و همكاران                کرونا ويروس ترکیبات گیاهی ضدتجربیات دامپزشكی در 

 

 62-۷۷، صفحه 15پیاپی ،  5دوره ،  1400ال س ۷2 مجله فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 
 

رد بررسییی طور گسترده موويروس برونشیت عفونی پرندگان به
 عییات بییا توجییه بییه مطال[. 15، 16، 2۷-31] قییرار گرفتییه اسییت

شییده بییر روی ويییروس برونشیییت عفییونی پرنییدگان کییه انجام
 انیید، بییه نظییر های مهار اين ويروس را بررسییی کییردهمكانیسب

ل در غشای ويییروس يییا اصلی از طري  اختالانیسب  رسد مكمی
ستثنا قابل توجییه (. يک ا1پروتئین خاری باشد )جدول  تداخل با  

است   83پیننبتا  و    82پیننآلفا  سینئول ،  -8،1ترکیبات ترپنوئیدی  
که به پروتئین نوکلئوکپسید ويروس برونشیییت عفییونی متصییل 

را مهار ژنومی ويروس   RNAتعامل آن با  و    ]29،  31[  شوندمی
چرخییه همانندسییازی ويییروس برونشیییت ر بییه شكسییت  و منج
هییای سییاختاری مییدل ايیین مشییاهدات توسییط .شوندمیعفونی 

پییروتئین  Nاتصییال ترپنوئیییدها بییه محییل فعییال در انتهییای 
دهد اين ترکیبییات نشان می  نوکلئوکپسید تقويت شده است، که

 ارنییدپتانسیل اتصال قوی به پنا اسید آمینه در ايیین مكییان را د
اسییید ، آسپارتیک13۷آ نین  ، فنیل134مین  ، پرو  92)تیروزين  

آمینییه که اين اسیییدهایازآنجا [.30و  29( ]140و تیروزين   138
 ونی بسیییار محافظییت برونشیییت عفیی هییای ويییروس  بین سییويه

رود ايیین انتظییار مییی[، 29] شییوند و تقريبییاً ثابییت هسییتندمییی
هییای ويییروس برونشیییت يهترپنوئیدها در برابر اکثر يا تمام سییو

عنییوان هییدفی ها را بهشان دهند و آنونی اثربخشی با يی نعف
رای تحقیقات بیشتر تبديل کند. با اين وجییود، پییروتئین معقول ب
ويروس برونشیت عفونی پرندگان همچنان هدف   (E)  84غشايی

کرونییاويروس، در   غشییايیاصلی بیشتر محققان است. پییروتئین  
 ونتییاژ، زنییدگی ويروسییی از جملییه م بسیییاری از مراحییل چرخییه

اسییت   جالب  [.2]  زايی اثر داردزدن، تشكیل غشا و بیماریجوانه
ی تنآ( غیرفعال سازی دو ويروس با  2014و همكاران )  85که چن

متفاوت )ويروس برونشیت عفییونی و آنفلییوانزا   سطحیژن های  
، گزارش دادند، که نشان می 86عصاره آقطی سیاهبا  پرندگان( را  

ت پتانسیییل گسییترده ای از عصاره آقطی سیاه ممكیین اسیی دهد  
س های ديگر داشته از ويرو  اثرات ضد ويروسی را علیه بسیاری

ايییی ترکیبییات باشد. اگرچه نويسییندگان احتمییال عمییل هییب افز
ونییه آزمییايش بازدارنده درون عصاره را مطرح کردند، امییا هیچگ

 فیتوشیییمیايی از ايیین ترکیبییات وجییود نییدارد بییا ايیین حییال،

 
82 Alpha- Pinnene   
83 Beta- Pinnene  
84 Envelope protein (E)   
85 Chen 
86 Sambucus nigra 

عنییوان عوامییل احتمییالی فعالیییت بییه  اهیی فالونوئیدها يییا لكتییین
 [.18] ضدويروسی پیشنهاد شدند

 

 کروناویروس گربه ترکیبات گیاهی ضد 
هییای گییروه آلفییا کرونییاويروس  کروناويروس گربییه يكییی از

ها است که باع  ايجییاد يییک بیمییاری کشیینده در کروناويروس 
ری بییرای آن در شود و هیچ درمان ضدويروسی مییوثها میگربه

استخراج شده از   GNA87در يک مطالعه،    [.32]  تدسترس نیس
ک لكتین، يییک مهارکننییده قییوی کرونییا عنوان يبه  88گل برفی

ايیین ترکیییب [. 33] شناسايی شد (FCoV) ويروس گربه سانان
نانومتر و شاخص انتخییاب بییا    0088/0برابر    EC50با داشتن  

رات است که از کلیییه (، يک پروتئین متصل به کربوهید218  <)
مثییال، عنییوانکند. بییهل ضدويروسی صناعی بهتر عمل میعوام

میكرومییو ر و   19/8برابر با    EC50  89وتئاز نلفیناويربازدارنده پر
هییا، لییوتینیناست. ماننیید سییاير آگ 4/1تخابی آن فقط شاخص ان
هییای خییاری و غشییای کرونییا بییه پییروتئین  گل برفی  آگلوتینین

 هییا بییه نشییود و از اتصییال آتصییل میییسییانان مويروس گربییه
 .[33] کندهای میزبان جلوگیری میسلول
( يک مطالعه غربییالگری را بییر 2014اران )و همك  90ناگمک دو
دادند کییه ايیین ترکیبییات قییبال خاصیییت ترکیب انجام    19روی  

هییای ويروس ها و يا ساير ويییروس ضدويروسی علیه ساير کرونا
RNA  مطالعییه چنییدين ترکیییب   دار نشان داده بودنیید. در ايیین
، اسییید 93، روتییین92، کورکییومین91عییی ماننیید کوئرسییتینطبی

و  9۷، بائیكییالین96، هسییپريتین95يدين، هسییپر94گلیسیییريزيک
هیچ يییک از ايیین . با اين حال،  بررسی شده است  98آرتمیسینین

نرسیدند. اسییید   EC50های آزمايش شده به  ترکیبات در غلظت
کییاهش   بود کییه باعیی ترين ترکیب  گلیسیريزيک امیدوارکننده

میكرومییو ر   25در غلظییت    99اثرات سايتوپاتیکرصدی  د  ۷/26

 
87 Galanthus nivalis agglutinin (GNA) 
88 Galanthus nivalis    
89 Nelfinavir 
90 McDonagh 
91 Quercetin 
92 Curcumin   
93 Rutin  
94 Glycyrrhizic acid   
95 Hesperidin 
96 Hesperitin 
97 Baicalin   
98 Artemisinin  
99 Cytopathic Effect (CPE) 
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 غالمی آهنگران و همكاران                کرونا ويروس دترکیبات گیاهی ضدامپزشكی در تجربیات 

 

 62-۷۷ حه، صف 15پیاپی ،  5دوره ،  1400 سال ۷3 فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران  مجله 
 

ط يک غلظت واحد برای هر ترکیییب آزمییايش که فقشد. ازآنجا
میكرومو ر متفاوت اسییت(،   50-10یب  شده است )بسته به ترک

سییانان در برابر کرونا ويییروس گربییه  بررسی بیشتر اين ترکیبات
 .[29] مورد نیاز است

رد متفاوت با کمک يكرويک    2020ر سال  طالعه ددر يک م
يک )  100نی گربهرايانه در غربالگری علیه ويروس پريتونیت عفو

اتخییاذ   (گربییهگوارشییی  شكل جهش يافته از نوع کرونییاويروس  
. در مرحله اول، ترکیباتی که توانايی اتصال به پروتئاز شده است

3CL    کننییده ترکیب امیدوار  15را داشتند انتخاب شدند و سپس
 FIPV 3CLproبرابییر با استفاده از روش مهارکننده پروتئاز در 

ورد ارزيییابی قییرار گرفتنیید. از بییین میی  101آزمايشییگاهدر شییرايط 
 توسییط  IC50، کمتییرين مقییادير ترکیبات طبیعی آزمايش شییده

 102اسییتیتیک میكرومو ر( و اسییید 5/28 ± 2/4متیلوتئولین )-۷

 د. کوئرسیییتین میكرومیییو ر( نشیییان داده شییی  4/29 ± 6/4)
 ±  8/13برابییر    IC50رامنوزيد نیز مهار متوسطی نشییان داد )-۷
و  103بنزيییل لوتئییولین-۷. بییا ايیین حییال ، میكرومییو ر( 2/۷۷

 50IC 500 <ان ندادنیید )هیییچ مهییاری نشیی  104اسییتويول
ه از روش میكرومو ر(. آزمايشات بعدی ترکیبات فعال با اسییتفاد

هییای قییط سییلولنشییان داد کییه ف سیتوپاتیک در کشت ويروس 
شده با اسید استیتیک از مرگ ناشی از ويروس محافظییت تريت
 ±   33/1درمییان قبییل از ورود ويییروس  بییرای    EC50شوند )می
 [.35] باشد(می 23نتخاب میكرومو ر و شاخص ا  24/16
 

 ویروس اسهال آندمیک خوکترکیبات گیاهی ضد
امییل اسییهال آنییدمیک خییوک متعلیی  بییه آلفییا ويییروس ع
هییا اسییت. چنییدين مطالعییه در خصییوص فعالیییت کرونییاويروس 
ترکیبات گیاهی علیه کرونا ويروس مییوش )سییويه   ضدويروسی

A59-MHV)  105ها توسط کیییبترين آنوجود دارد که گسترده 
انجام   [3۷]  (2010و کیب و همكاران )[  36](  2008ان )و همكار

ود، هیچ يییک از ايیین مطالعییات نتوانسییتند اين وج  شده است. با
طور قییاطع خاصیییت مهارکننییدگی ترکیبی را معرفی کنند که به

ها ويروس را داشته باشد، بلكه ترکیباتی را بر اساس فراوانی آن
کییرده اسییت. کمتییرين  های مییورد آزمییايش پیشیینهاددر عصاره

 
100 Feline infectious peritonitis virus (FIPV)   
101 in vitro 
102 Stitic Acid 
103 Benzyl luteolin 
104 Steviol  
105 Kim 

میكروگییرم در  ز يییکغلظت مهییاری در ايیین مطالعییات کمتییر ا
، 106تلییر بیییان  هایآمده از سويهدستهای بهر از عصارهلیتیلیم

رسیید نظر میییباشد که بهمی  108، ماستونک10۷جینسیگ سیبری
اند. به ويژه، شاخص انتخییاب توجهی را نشان دادهپتانسیل قابل

 از عصییاره ريشییه تلییر بیییان نشییان  ( در اسییتفاده =69SIبا  )
لی بییرای نديیید اصیی عنییوان يییک کاتوان آن را بهدهد که میمی

 مطالعییات آينییده در مییورد غربییالگری و جداسییازی ترکیبییات از 
های فوق در نظر گرفییت. نويسییندگان اظهییار داشییتند کییه گونه

فعالیییت ضدويروسییی ايیین سییه گونییه احتمییاً  از طريیی  مهییار 
يا سییاير   ريبونوکلئیک اسیدیمراز وابسته به  پل  ريبونوکلئیک اسید

 .]36 ،3۷[ ددههای پروتئاز رخ میفعالیت
 فعییال طبیعییی مطالعه، خواص ضدويروسی عوامییل  در شش

مورد بررسی قرار گرفتییه   109آندمیک خوک  اسهال  ويروس   علیه
 و  کوئرستین  و  گريفیتسین  ضدويروسی  فعالیت  ،صامخصو.  است

خییوبی مییورد هندمیک خوک بآ  اسهال  علیه ويروس   آن  مشتقات
 فعالیت  یدارا  تکه اين ترکیبامطالعه قرار گرفته است. ازآنجايی

، 38،  39[  هسییتند  انسییانی  هییایکروناويروس   علیه  ضدويروسی
 يكی  کوئرستین  بیشتر مورد توجه بوده است. عالوه بر آن،.  ]20
( بررسییی 2020) همكییاران و 110ژانگ توسط که بود ترکیباتی  از

 هییایمهارکننییده از مجییازی غربییالگری در ،[40شییده اسییت ]
 ويییروس  برابییر رد ،19 پروتئازهییای کرونییاويروس عامییل کويیید

آندمیک خوک استفاده شده است کییه نتییايا نشییان داده   اسهال
بییا   گلوکوزيیید،  دی سییاکاريد  يک  رامنوزيد،-۷-است کوئرستین

 18۷  تقريبییاً  میكرومییو ر،  03/0  غلظت  در  ويروس   فعالیت  مهار
 ويژگییی  حییال،[. بییااين41فعالیت دارد ]  کوئرستین  از  رکمت  برابر

بییا شییاخص انتخییاب )  بود  با    لعادهافوق  رامنوزيد-۷-کوئرستین
 يییا حیوانات  در  استفاده  برای  آن  پتانسیل  دهندهنشان  که  (۷143

 بییه توجییه اهمیییت  ديگییر  بار  مطالعه  اين.  است  بالینی  آزمايشات
 گلیكوزيدها را  ملهج  از  ترکیب،  يک  احتمالی  هایساختاری  همه
  برجسییته  فعییال  زيسییت  شیییمیايی  هییایگونه  شناسايی  منظوربه
 .[41د ]نکمی

 رامنوزيیید-۷-کوئرستین  يا  کوئرستین  عمل  مكانیسب  اگرچه
 اسییت،  نشییده  آندمیک خوک مشییخص  اسهال  ويروس   برابر  در

 
106 Sophorae sp   
107 Acanthopanacis sp  
108 Torilis sp 
109 Pig Endemic Diarhea Virus (PEDV)  
110Zhang 
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 62-۷۷، صفحه 15پیاپی ،  5دوره ،  1400سال  ۷4 فارماکولوژی ايران مجله فیزيولوژی و 

 
 

 کییه اسییت داده نشییان ایرايانییه سییازیمییدل قبلییی کارهییای
کرونییاويروس  3CLpro و PLpro پروتئازهییای بییه کوئرسییتین

 ورکییههمانط [.40کنیید ]می آن را مهار شود ومی متصل سارس 
 خییاری پییروتئین بییه گريفیتسییین شییده اسییت، مشییخص بالًقیی 

 میزبییان  هییایسلول  به  اتصال  از  و  شودمی  متصل  کروناويروس 
 .]20، 38[ کندمی جلوگیری
 فعالیییت  جسییتجوی  هنگییام  نويسییندگان  بیشییتر  طورکلی،به

ارزيییابی و پییايش نتییايا را بییر   طبیعی،  ترکیبات  در  ضدويروسی
 اما ممكن است عملكییرد دکننیم روی چند کروناويروس توصیه

 کییههمییانطور گونه کروناويروسی ديده شود.علیه يک  اختصاصی
وجود دارنیید  ترکیباتی است، شده  مشخص  مطالعه  چندين  توسط
 عالف  انسانی  ها و از جمله کروناويروس کروناويروس   برابر  که در
 لییذا.  ]38،  39[  (کوئرسییتین  گريفیتسین و  ،مثالعنوانبه)  هستند
انسییانی،   کرونییاويروس   ضیید  خصوصیییت  با  رکیباتیت  از  استفاده
استفاده علیه ساير عفونت های کروناويروسی حیوانییات   پتانسیل

مانند بیماری برونشیت عفونی پرندگان و اسهال آندمیک خوک 
 کند و حتی برعكس.را فراهب می

 

 شده فیتوژنیکیع قطبیع مواد استحصالاهم
، تمايل فییراوان س ويروهای انسانی و حیوانی کرونادر سويه

برای اسییتفاده از ترکیبییات شیییمیايی قطبییی مشییهود اسییت. در 
عنییوان مطالعات مختلف، اتانول يا يک ترکیییب اتییانولی/آبی بییه

حالل استخراج کننده ماده موثره گیاهییان بیشییترين اسییتفاده را 
است و پس از آن بیشترين استفاده مربوف به متییانول يییا داشته  

قط در تعداد محدودی از مطالعات از فت و  ترکیب متانول/آب اس
های نسبتاً غیر قطبی )مانند ديامینوپروپان، کلروفرم آب يا حالل

و استون( استفاده شده است. قییبالً نشییان داده شییده اسییت کییه 

های مقايسه با نمونییه  های استخراج شده نسبتاً قطبی درترکیب
ی و تزيسغیرقطبی عموماً حاوی سطح با تری از ترکیبات فعال

اين امر ممكیین اسییت حییاکی از [.  39-42]  ضدمیكروبی هستند
ال ی قطبی باشد که قبزيستی ترکیبات گلیكوزيلهافزايش فعالیت

 ۷-در مقايسییه فعالیییت ضدويروسییی کوئرسییتین و کوئرسییتین
 در مییورد ترکیبییاتی کییه [. 41] رامنوزيیید مشییاهده شییده اسییت

بی، درون قطات  شوند، بیشتر ترکیبصورت خوراکی تجويز میبه
 يابیید. هییا کییاهش میشییوند و سییرعت دفییع آنبدن تقسیییب می

توانیید در نتیجییه ای کییه میحال، تنییرات شیییمیايی بییالقوهبااين
طور شرايط اسیدی معده و میزان جذب در روده رخ دهد، بايد به

 رای هر ترکیب مورد بررسی قرار گیرند.جداگانه ب
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Abstract 
 

Phytogenic compounds are a valuable and powerful source of effective compounds with diverse biological properties 

that some of which have good antiviral properties. Modifying the chemical structure of these compounds with 

computer-based simulations may increase their strength or effectiveness. Due to the great variety of plants, finding an 

effective plant compound against coronavirus is practically similar to "finding a needle in a haystack". So, considering 

previous studies on coronaviruses in animals can help in finding of effective plants and phytogenic compounds against 

SARS-CoV 2. In this study, 28 articles related to anti-coronavirus herbal treatments in animals were selected and 

analyzed by searching for keywords related to anti-coronavirus herbal treatments in PubMed database. Previous studies 

have shown that some of the key compounds have shown promising effects in the treatment of coronaviruses including 

curcumin, hesperidin, artemisinin, silosterol, cineole (eucalyptol), alstotide, lectins such as griffithsin, GNA (Galanthus 

nivalis agglutinin), lycorine and polyphenolics e.g. quercetin. Before conducting clinical trials in humans, in vitro and in 

vivo tests are needed to determine the level of immunity, safety, and therapeutic level for each compound. Preliminary 

studies may focus on compounds that have already been approved for pharmaceutical use or have been identified as 

safe compound. Researchers may use natural derivatives to produce safe and effective anti-coronavirus agents using the 

information presented in this review. 
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