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C

Objective Coronaviruses often cause acute complications in the respiratory system with cold-like symptoms. A number of them, such as Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) have killed thousands of people and
have caused epidemics and pandemics. This review study aims to investigate the most common medicinal plants in Iran and introduce their natural products with antiviral effects on coronaviruses and
strengthening the immune system in order to prevent and control them.
Methods In this review study, a search was conducted in national and international databases such as
Web of Science, Scopus, PubMed, Science Direct, Google Scholar, SID, MagIran and IranMedex by using
keywords such as COVID-19, Coronaviruses, SARS, MERS, SARS-CoV-2, PEDV in both Persian and English
for studies published until 2020, and finally 51 articles were selected.
Results There are 10 plants with antiviral effects on members of the family Coronaviridae among which
Ginger, Galangal, Cinnamon, Fennel flower, Grapefruit (peel), and Purple coneflower were effective on
COVID-19. Elder, Ginseng, Aloe vera, Milkvetch, and Shirazi Thyme plants were effective in boosting the
immune system and preventing viral diseases.
Conclusion Inhibiting the replication of viruses is the common mechanism in antiviral drugs, but natural
compounds usually counteract it by disrupting key proteins and virulence factors of viruses. Therefore,
the use of the antiviral components of reported plants can be useful in producing drugs for these viruses,
especially the one causing COVID-19.

Extended Abstract

1. Introduction

oronaviruses are a group of related RNA
viruses that causes acute complications
in the respiratory system so similar to
cold symptoms. A number of them like
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Middle
East Respiratory Syndrome (MERS) have caused epidem-

ics with high mortality rate. Coronaviruses were first identified in 1965 and named as B814. So far, this virus has spread
to birds, mammals and humans. In 2003, the World Health
Organization identified a deadly infectious disease and
named it SARS. Later, different types of Coronavirus were
identified and introduced including Human Coronavirus
NL63 in 2004, Hokovirus (HKV1) discovered in patients
with pneumonia, MERS in 2012, and Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) in 2014. The new type of these viruses
that has caused a disease named “COVID-19” and is re-
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sponsible for the current pandemic was identified in Wuhan,
China in 2019. In recent years, the use of herbal plants has
been considered due to their less side effects and natural origin compared to chemical drugs, having anti-inflammatory,
antimicrobial, anticonvulsant and antipyretic properties, and
having compounds such as polyphenols and monophenols.
This study aims to review the plants with inhibitory and antiviral effects on the Coronavirus family and also with the
power to strengthen the immune system to prevent diseases.

2. Material and Methods
In this review study, the search was conducted in Web of
Science, Scopus, PubMed, Science Direct, Google Scholar,
SID, MagIran and IranMedex databases for related studies conducted until 2020 using the keywords such as Medicinal plants, COVID-19, Coronaviruses, SARS, MERS,
SARS-CoV-2, and PEDV. First the abstracts of the articles
were examined and the related studies that were thematically related to the objectives of the current study were
then selected. Among these articles, those that included the
definition of coronaviruses, the effects of plant extracts and
essential oils on coronaviruses, and the therapeutic and inhibitory role of these medicinal plants on these viruses were
selected. After finding effective plants in the treatment and
prevention of coronaviruses, new search in above databases
was conducted on them using the keywords: Essential oil,
extract, effective compounds, phytochemical properties
and chemical compounds; and their botanical characteristics and effective compounds were determined. Then, the
effective compounds identified in the articles were matched
with the compounds mentioned in the articles that reported
the therapeutic and preventive effects of plants on Coronavirus, and the reasons for their antiviral nature were determined. The article were divided into three group: 1. Articles
related to definition and characteristics of Coronaviruses; 2.
Articles related to the effect of medicinal plants on Coronavirus; and 3. Articles related to the analysis of essential
oils and plant extracts, chemical properties of effective
compounds, and their mechanism of action. A total of 250
articles were yielded. Of these, 51 (9 in Persian and 42 in
English) were selected for review.

3. Results
Studies have shown that 10 plants have an antiviral effect
on the members of the family Coronaviridae including Ginger (Zingiber officinale), Galangal (Alpinia officinarum),
Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum), Fennel flower
(Nigella sativa L.), Grapefruit (Citrus aurantium), Purple
coneflower (Echinacea angustifolia), baylaure (Laurus
nobilis), Mugwort (Artemisia sp.), Ginseng (Panax quinquefollus) and Liquorice (Glycyrrhiza glabra L.). These
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plants are effective treatment of SARS, MERS, Respiratory
Syncytial Virus (RSV) and COVID-19. Elder (Sambucus
nigra), Ginger, Aloe Vera, Milkvetch (Astragalus membranaceus), and Shirazi thyme (Zataria Multiflora) plants have
been introduced as an immune system booster and as an
effective factor in preventing viral diseases. These plants
can somehow inhibit the activity of Coronaviruses by having various effective compounds. Due to the existence of
glycyrrhizic acid composition in Liquorice, effective combination of lycorine in Mugwort, Flavonoids in baylaure,
and hetero polysaccharides purple coneflower, these plants
can have positive effects on SARS. On the other hand, Ginger can positively affect RSV due to having Ginsenoside
compounds. Moreover, Ginger (due to existence of Phenol
compounds such as Gingerol, Shogaol), Galangal (due to
existence of Flavonoids compounds), Cinnamon (due to
existence of Eugenol compounds), Purple coneflower (due
to existence of Niglidin and Alpha hydrogen compounds)
and skin of Grapefruit (due to existence Flavonoids compounds) have effects on COVID-19. It seems that each of
the plants mentioned above show their antiviral activity by
binding to the viral protease and preventing virus replication. Since the risk of developing Coronaviruses increases
by weakening of the immune system, some plants have
been introduced for strengthening the immune system including: Elder due to having Flavonoids, Ginger due to
having phenolic and ginsenoside compounds, Aloe Vera
due to having amino acid, Milkvetch due to having glucuronic acid, and Shirazi thyme due to having thymol and
carvacrol contents.

4. Conclusion
It can be concluded that plants with effective compounds
can be effective in inhibiting Coronaviruses. Five plants
for this purpose were reported in this study. These plants
boost the immune system against viral diseases by some
mechanisms such as increase of cytokines by monocytes,
induction of interferon and phagocyte production, increase
of intestinal probiotic bacteria, induction of immunoglobulins and lymphocytes, protecting the central nervous system
against viral infections, neutralizing hydrogen peroxide and
oxygen free radicals, and reduction of cell death caused by
system weakness. Inhibiting the replication of viruses is one
of the common approaches in antiviral drugs, but natural
compounds usually counteract it by disrupting key proteins
and virulence factors of viruses. Therefore, the use of the effective antiviral compounds of these plants can be useful in
producing drugs against these viruses causing diseases such
as COVID-19 that has killed thousands of people and overshadowed the world economy and international relations.
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گیاهان دارویی مؤثر در پیشگیری و کنترل کروناویروسها
*ساغر کتابچی

1

 ،مریم پاپری مقدمفرد

2

 .1گروه بیماریشناسی گیاهی و گیاهپزشکی (میکروبیولوژی) ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
 .2گروه شیمی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 30 :مرداد 1399
تاریخ پذیرش 17 :آبان 1399
تاریخ انتشار 12 :دی ۱۳۹۹

هدف کروناویروسها ،ویروسهایی هستند که غالباً با عالئمی شبیه سرماخوردگی ،عوارض حادی را در سیستم تنفسی ایجاد میکنند.
تعدادی از آنها مانند سارس و مرس در چند سال اخیر و کووید  19از ژانویه  2019باعث مرگ هزاران انسان و اپیدمیهای بزرگ و
مورد آخر پاندومی شدهاند .هدف از این تحقیق ،مروری بر فهرست گیاهان دارویی رایج در ایران ،معرفی ترکیبات ضدویروسی آنها بهویژه
کروناویروسها و نیز نقش آنها در تقویت سیستم ایمنی بدن به منظور پیشگیری و کنترل آنها بود.
روشها این مطالعه مروری با استفاده از کلیدواژههای مناسب که دربردارنده عناوین گیاهان دارویی ،کووید  ،19کروناویروسها ،سارس و
مرس ،سارس کووید  2و  PEDVبودند مقاالت مرتبط را به دو زبان فارسی و انگلیسی از پایگاههای اطالعاتی آیاسآی ،اسکوپوس ،پابمد،
ساینسدایرکت ،گوگل اسکالر ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،مگیران و ایران مدکس بدون محدودیت زمانی تا سال  2020مورد
بررسی قرار داد و نهایتاً  51مقاله انتخاب شد.

کلیدواژهها:

کووید  ،19سارس،
مرس ،ترکیبات طبیعی،
گیاهان درمانی

یافته ها بررسیهای انجامشده نشان داد  10گیاه بر اعضای خانواده کروناویروس اثر ضدویروسی نشان دادهاند که گیاهان زنجبیل،
خولنجان ،دارچین ،سیاهدانه ،گریپفروت (پوست) و سرخارگل بر کووید  19مؤثر بودهاند .گیاهان آقطی ،جینسینگ ،آلوئهورا،
گون و آویشن شیرازی نیز به عنوان ارتقادهنده سیستم ایمنی و عامل مؤثر در پیشگیری از ابتال به بیماری ویروسی معرفی
شدهاند.
نتیجهگیری مهار تکثیر ویروسها یکی از راهکارهای رایج در داروهای ضدویروسی است ،ولی ترکیبات طبیعی معموالً با اختالل در
پروتئینهای کلیدی و فاکتورهای ویروالنس ویروسها ،با آنها مقابله میکنند .بنابراین استفاده از ترکیبات مؤثر این گیاهان ضد
کروناویروس میتواند ایدهای برای تولید داروهای مؤثر علیه ویروسها بهخصوص کووید  19باشد.

کروناویروس برای اولینبار در سال  1965توسط تیرل و باینو
به عنوان  B814شناسایی و نامگذاری شد .این ویروس تا کنون
در بین پرندگان ،پستانداران و انسان شیوع پیدا کرده است.
شش گونه آن در انسان ایجاد بیماری میکند که انواع 229E
 ،OC43 ،NL63 ،HKU1با عالئم معمول سرماخوردگی مشاهده
میشوند [ .]1در واقع کرونا یک ویروس با بزرگترین RNA
تکرشتهای و با پوشش پاکتی ،2به طول  26تا  32کیلوبایت
متعلق به خانواده کروناویریده است که با انتقال ژنوم خود به
سرعت تکثیر پیدا میکند و البته رشد آن به دیگر ارگانیسمها نیز
بستگی دارد .عالئم خانواده کروناویروس شبیه به سرماخوردگی
و بیماریهای حاد تنفسی و عفونت شدید در دستگاه تنفسی

(عالئم ذاتالریه ،برونشیت) است [ .]2از سال  2000چندین نمونه
از این نوع ویروس مشاهده و گزارش شد ،اما در سال 2003
بود که سازمان بهداشت جهانی یک بیماری عفونی کشنده ناشی
از سندرم حاد تنفسی را معرفی و شناسایی کرد .در اواخر سال
 2004ویروس جدید کرونا  NL23با عالئم شدید تنفسی در دو
کودک هلندی مشاهده و بعد از آن ویروس کرونا  HKV1در بیمار
مبتال به ذاتالریه کشف شد .در سال  ،2012سندرم حاد تنفسی
مرس ،3یکی از خطرناکترین ویروس خانواده کرونا در خاورمیانه
(عربستان) مشاهده شد [ .]3مورد اخیر در واقع یک ویروس RNA
تکرشتهای با پوششی پاکتیشکل است که در حیوانات دیگر از
جمله خوکها 4در سال  2014مشاهده شده که موجب اسهال،
کمآبی و حتی مرگومیر در حیوانات نیز میشود [ .]4پس از آن،
آخرین و جدیدترین کروناویروس در  30ژانویه در ووهان چین

1. Tyrrel & Bynoe

3. MERS-CoV

2. Envelope

)4. Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV

مقدمه
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پدیدار شد که سازمان بهداشت جهانی آن را کووید ( 19بیماری
کروناویروس  )2019نامید [ .]5این بیماری برای سالمندان (دارای
دیابت ،مشکالت قلبیعروقی و غیره) خطرات جدی دارد .ویروس
کووید  19میتواند از حیوان به انسان و از انسان به انسان دیگر
از طریق ترشحات مخاطی (عطسه و سرفه) یا تماس فیزیکی
انتقال یابد .از عالئم شایع این ویروس ،سرفه ،گلودرد ،تب و لرز و
گاهی عالئم گوارشی و از دست دادن حس بویایی و چشایی [،]6
اسهال و عالئم تنفسی حاد است و عالوه بر اینها کروناویروسها
باعث عفونت زونا نیز میشوند [ .]2شیوع این بیماری باعث انجام
تحقیقات بسیار زیادی در کشورهای مختلف شد .در این راستا
گیاهان دارویی نیز مورد توجه محققان قرار گرفت.
گیاهان دارویی به دلیل منشأ طبیعی خو د ،دارای عوارض
جانبی کمتری نسبت به مواد شیمیایی هستند .امروزه گیاهان
دارویی به عنوان منبع ارزشمندی از ترکیبات طبیعی برای
استفا ده در تولید داروهای ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی در
نظر گرفته میشوند [ .]7مشاهدات علمی نشان دادهاند گیاهان
دارای خواص گوناگونی از جمله خواص ضدالتهابی ،ضدمیکروبی،
ضدتشنج و ضدتب هستند و وجود ترکیباتی همچون ترکیبات
پلیفنلی مانند کوئرستین و کامپفرول به عنوان ترکیبات مؤثر
در درمان انواع بیماریها معرفی شدهاند [ .]8درمان عفونتهای
ویروسی به وسیله داروهای موجود ،به دلیل مقاومتهای دارویی
که در اثر جهشزایی ویروسها مشاهده شده ،همراه با شکست
بوده و به همین دلیل بشر نیازمند یافتن ترکیبات ضدویروسی
جدیدی است .بهترین داروی ضدویروس ،دارویی است که در
مراحل خاص بیوسنتز ویروسی بتواند عملکرد مناسبی را ارائه
دهد .در واقع نحوه عملکرد آنها بدین گونه است که فرایندهای
خاصی را در چرخه تکثیر ویروس وارد میکنند تا مانع تکثیر
ویروس شوند .داروهای ضدویروسی باید بتوانند در غلظتهای کم
اثر خود را بگذارند [.]9
در این راستا ،دانشمندان با مشاهده اثر ترکیبات فرار گیاهان
دارویی نظیر بابونه بر کاهش فعالیت ویروس هرپس ،متوجه
شدند که گیاهان با داشتن نسبت ترکیبات مختلف ،توانایی
اثرگذاری متفاوتی بر ویروسهای هرپس دارند [ .]9، 10در
پژوهشی دیگر محققان حوزه گیاهان دارویی از گیاهان در درمان
ویروس سارس استفاده کردند که طبق گزارش دادهشده ،گیاهان
میتوانند اثرات محدودکنندهای را بر ویروس مرس داشته باشند
و گروه بیفالونوئیدها در گیاه فعالیت و تکثیر ویروس سارس را
کاهش داده بودند [ .]11عالوه بر این ،دانشمندان اتصال مولکولی
پروتئاز با سه مولکول با منشأ طبیعی (کروسین ،داجتوجنین،
بیایودسمول) را به عنوان مهارکننده کووید  19معرفی کردهاند
[ .]12گروهی از ترکیبات طبیعی مانند لکتینهای گیاهی ،جهت
مقابله با ویروس سارس ،5آنفوالنزا و هرپس مورد آزمایش قرار

گرفتند که اثر ضدویروسی این ترکیبات مشاهده شد و از آن
به عنوان یک ضدویروس طبیعی نام بردهاند [ .]13کتابچی و
همکاران نشان دادهاند گونهای از گیاه گاوزبان 6اثر ضدویروسی
قابل توجهی روی ویروس  H1N1دارد ،به طوری که در برابر
داروی آمانتادین اثر بهتری در کاهش تعداد ویروسها از خود
نشان داده است [.]14
هدف این تحقیق ،مروری بر فهرست گیاهانی است که دارای
اثرات بازدارندگی و ضدویروسی بر خانواده کروناویروس هستند.
همچنین به دلیل اهمیت سیستم ایمنی در کنترل و درمان
بیماری ناشی از این ویروسها ،گیاهانی با قدرت افزایش سیستم
ایمنی به منظور پیشگیری نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

مواد و روشها
در این مطالعه مروری در پایگاههای اطالعاتی آیاسآی،
اسکوپوس ،پابمد ،ساینس دایرکت ،گوگل اسکالر ،مرکز اطالعات
علمی جهاد دانشگاهی ،مگیران و ایران مدکس ،بدون محدودیت
زمانی تا سال  2020با استفاده از کلیدواژههای دربردارنده
عناوین گیاهان دارویی به همراه کووید  ،19کروناویروسها،
سارس ،مرس ،سارس کووید  2و  ،PEDVمقاالتی که به دو زبان
فارسی و انگلیسی بودند ،از نظر ارتباطات موضوعی جستوجو
و بررسی شدند .ابتدا چکیده مقاالت ،مورد مطالعه قرار گرفتند
و سپس مقاالتی که از نظر موضوعی مرتبط با عنوان و اهداف
پژوهش بودند انتخاب شدند .مقاالت برگزیده به طور کامل
مورد مطالعه قرار گرفتند .از میان مقاالت مطالعهشده ،مقاالتی
که دربرگیرنده تعریف کروناویروسها ،اثرات عصاره و اسانس
گیاهان بر کروناویروسها و نقش درمانی یا بازدازندگی گیاهان
دارویی مؤثر بر این ویروسها بودند انتخاب شدند .پس از مشخص
شدن گیاهان مؤثر در درمان و پیشگیری کروناویروسها ،مجد ًدا
اسم علمی ،اسم عمومی گیاهان انتخابی بهتنهایی و به همراه
کلیدواژههای اسانس ،عصاره ،ترکیبات مؤثر ،خواص فیتوشیمیایی
و ترکیبات شیمیایی در پایگاههای اطالعاتی جستوجو شد و
مشخصات گیاهشناسی و ترکیبات مؤثر گیاهان مشخص شدند.
سپس ترکیبات مؤثر مشخصشدهدر مقاالت با ترکیبات ذکرشده
در مقاالتی که بیانکننده اثر درمانی و پیشگیری گیاهان بر
کروناویروس بودند ،مطابقت داده شد و عامل و دلیل ضدویروسی
بودن گیاهان مشخص شد .در این بررسی ،مقاالت در سه گروه:
 .1تعریف و خصوصیات کروناویروسها و اعضای ویروسهای
این خانواده .2 ،تأثیر گیاهان دارویی بر کروناویروسها و  .3آنالیز
اسانس و عصاره گیاهان ،خصوصیات شیمیایی ترکیبات مؤثره و
مکانیسم عمل آنها تقسیمبندی شدند.
جمعاً  250مقاله به دست آمد که  68مقاله به زبان فارسی و

)5. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS
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 182مقاله به زبان انگلیسی بودند .پس از پایشهای ذکرشده،
درنهایت  97مقاله که میتوانستند در نگارش تحقیق حاضر
استفاده شوند انتخاب شدند .مقاالتی که به صورت تخصصی
ترکیبات مؤثر گیاه را از بُعد فیتوشیمیایی بررسی میکردند حذف
شدند و درمجموع  51مقاله انتخاب شدند که نُه مورد به زبان
فارسی و  42مورد به زبان انگلیسی بودند.

یافتهها
گیاهان با اثر ضدویروسی بر کروناویروسها

فهرست گیاهان مؤثر بر کروناویروسها در جدول شماره  1آورده
شده است.
گیاه شیرینبیان

7

شیرینبیان گیاهی از خانواده بقوالت و پایا و از جنس گلیسیریزا
است که بیش از  30گونه مختلف از این جنس ،بومی آسیا و منطقه
مدیترانه و دیگر نقاط هستند .این گیاه در درمان گلودرد ،سرفه،
برونشیت ،التهاب و سل مفید بوده است [ .]15مشاهده شده است
که ترکیب گلیسیریزین موجود در این گیاه اثر ضدویروسی در برابر
آلودگی موشها به ویروس آنفوالنزا  A2داشته است و با پیوند به
سلولهای  Tطحال موش تحت درمان در برابر ویروس آنفوالنزا
محافظت شده و مقدار آنتیژن ویروسی در آن کاهش یافته است.
عالوه بر این گزارش شده است که با تجویز مخلوط شیرینبیان
10
بومی چین با گیاهانی چون رادیکس آستراگالی 9و پاترینیا هرب
توسط طبیبان چینی و با استفاده از مدل فاژ المبدا لیزوژن ،اثرات
حاد تنفسی بیماری سارس ،در حضور اشعه ماوراء بنفش به میزان
 83/87درصد مهار شده است .درواقع حذف هرکدام از این گیاهان
بر کاهش خواص آنتیویروسی تأثیر داشته است .همچنین گیاه
شیرینبیان چینی توانسته است سیستم ایمنی بدن موشها را با
افزایش لنفوسیتهای  Tافزایش دهد [ .]16از محصوالت تجاری
گیاه شیرینبیان که سالهاست در داروخانههای ایران به شکلهای
پودر ،قرص ،کپسول ،قرص جویدنی ،شربت و غیره مورد استفاده
قرار میگیرد ،میتوان به داروی لیکوفار که به صورت قرص با
اثر ضدالتهابی گلو ،خلطآور و ضدسرفه و قرص آلتادین که در
درمان التهابات گلو و سرفههای تحریکی مؤثر هستند اشاره نمود
[ .]17عالوه بر این میتوان به اثر ضدویروسی عصاره ریشه گیاه
شیرینبیان بر ویروس هپاتیت  A ،B ،Cو ویروس ضعیفکننده
سیستم ایمنی بدن ( )HIV-1نیز اشاره کرد [.]10
8

)7. Liquorice (Glycyrrhiza glabra L.
8. Glycyrrhiza
9. Radix Astragali
10. Patrinia Herb

درمنه

11

گیاهی بوتهای از خانواده کاسنیان است که ارتفاع آن به 25
تا  35سانتیمتر میرسد .این گیاه از سالیان طوالنی در طب
سنتی ایران مورد استفاده قرار میگرفته است که آن را به نامهای
افسنطین ،یوتان ،برنجساف ،قیصوم ودرمنه معرفی کردهاند [.]18
محققان به این نتیجه رسیدهاند که به دلیل خواص ضدباکتریایی
و افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن ،این گیاه میتواند به عنوان
گزینه مناسبی جهت درمان بیماریهای عفونی و نقص سیستم
ایمنی مورد استفاده قرار گیرد [ .]19مشاهدات دیگر منجر به
شناسایی ترکیب دیگری در عصاره الکلی گیاه درمنه شده که
نشان داده است وجود ترکیب لیکورین در میان صدها ترکیب
دیگر شناختهشده همانند گیلیسیریزیک توانایی توقف ویروس
سارس را داراست و نتایج بهدستآمده نشان داده که این گونه
گیاهی میتواند به عنوان مکمل در درمان بیماری سارس ،به
خوبی عمل کند [.]20
زنجبیل

12

زنجبیل گیاهی تکلپهای از خانواده زینجیبراسه 13است .این گیاه
حدود  1200گونه دارد که از زمانهای قدیم به عنوان گیاه دارویی
و ادویه در شرق آسیا و در زمان قرون وسطی استفاده شده است
[ .]21مشاهدات نشان دادهاند که عصاره زنجبیل به دلیل حضور و
فعالیت ترکیباتی مانند فنلهای جینرول و شوگاولها ضمن درمان
اختالالت تنفسی ،پتانسیل مهار ویروسی بیشتری نسبت بهداروهای
ضدماالریایی کلروکین و هیدروکسیکلروکین که در درمان کووید
 19استفاده میشوند ،دارد [ .]22در پژوهشی دیگر که روی ترکیب
 6جینرول صورت گرفته است مشاهده شد که این ترکیب تمایل
باالیی در اتصال به پروتئینهای سلول آلوده به ویروس از جمله
 RNAپلیمراز داشته و از تکثیر ویروس جلوگیری میکند که به
همین دلیل در نظریه عملکرد چگالی 14از آن به عنوان یک داروی
امیدوارکننده برای کووید  19نام برده است [.]23
خولنجان

15

خولنجان از خانواده زینجیبراسه بوده و مهمترین قسمت آن
ریزوزم است که به رنگ قرمز یا قهوهای مایل به نارنجی است
[ .]24فالوانولهای موجود در این ترکیب دارای خواص ضدویروس
هپاتیت  Cهستند [ .]25عالوه بر این ،پژوهشگران ترکیب دیریل
هپتانوئید را به عنوان ترکیبی میشناسند که اثر ضد ویروس
آنفوالنزا  H1N1را در آزمایشگاه نشان دا ده و مانع تکثیر این
)11. Mugworts (Artemisia sp.
)12. Ginger (Zingiber officinale
13. Zingiberaceae
)14. Density Functional Theory (DFT

)15. Galangal (Alpinia officinarum
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جدول  .1گیاهان مؤثر بر ویروسهای خانواده کروناویروس
نام فارسی گیاه

نام علمی گیاه

ویروسهای تحت تأثیر

ماده مؤثره

شماره منابع

شیرینبیان

Glycyrrhiza glabra L.

ویروس سارس

گلیسیریزیک اسید

[]14-17

درمنه

Artemisia sp.

ویروس سارس

لیکورین

[]20

زنجبیل

Zingiber officinale

کووید 19

مشابه داروهای کلروکین

[]22، 23

خولنجان

Alpinia officinarum

کووید 19

فالوانول

[]25-27

دارچین

Cinnamomum zeylanicum

کووید 19

اوژنول

[]30، 31

سیاهدانه

Nigella sativa L.

کووید 19

نیگلیدین ،آلفا-هیدرین

[]33

گریپفروت (پوست)

Citrus paradise

کووید 19

فالونوئید

[]34، 35

برگ بو

Laurus nobilis L.

سارس

گلیسیریزین

[]36، 37

سرخارگل

Echinacea purpurea

کووید  ،19سارس

هتروپلیساکاریدها

[]39

جینسینگ

Panax quinquefollus

RSV

جینسنوساید

[]43

*

*ویروس سینسیشال تنفسی.

ویروس در موشها شده است ،به گونهای که با گذشت دو تا
هفت روز ،عفونت به طور چشمگیری در ادرار موش کاهش یافت.
همچنین اثر این ویروس بعد از چهار روز بر دستگاه تنفسی موش
از بین رفته بود [ .]26در پژوهشی که روی عصاره ریزوزم این گیاه
صورت گرفته مشاهده شده است که با توجه به ساختار ترکیبات
در ریشه گیاه خولنجان ،این ترکیبات از طریق اتصاالت مولکولی
قادر به مهار عفونتهای ناشی از بیماری کووید  19هستند و از آن
به عنوان یک محصول طبیعی امیدوارکننده برای مبارزه با ویروس
کووید  19نام بردهاند [.]27
گیاه دارچین

16

دارچین از خانوا ده برگ بوییان است .دارچین درختی  10تا
17متری است که از گیاهان همیشهسبز بوده و از تمام قسمتهای
آن بوی خوشی به مشام میرسد .تمام قسمتهای این گیاه شامل
ریشه ،ساقههای جوان و روغن آن قابل استفاده است .پوست و
شاخههای ضخیم درخت را پس از جدا کردن از درخت به صورت
لولهایشکل یا پودر وارد بازار میکنند [ .]28بخش زیادی از
اسانس دارچین را سینامیک آلدئید تشکیل میدهد که محققان
اثر آن را بر بیماران مبتال به ایدز و نقص ایمنی مورد بررسی قرار
دادهاند .نتایج نشان میدهد این ترکیب منجر به کاهش تکثیر
ویروس در این بیماران شده است [ .]29در پژوهشها و تحقیقاتی
که در این زمینه انجام شده مشخص شده است که بخش زیادی
از اسانس دارچین را سینامیک آلدئید و اوژنول تشکیل میدهد
)16. Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum
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که دارای خواص ضدآنفوالنزایی باالیی هستند [ .]30با توجه به
پروتئین هماگلوتینین ویروس و میل ترکیبی سینامیک آلدئید و
اوژنول موجود در گیاه به آن ،به نظر میرسد این گیاه نیز میتواند
در درمان کووید  19و سایر بیماریهای تنفسی مفید باشد [.]31
سیاهدانه

17

سیاهدانه از خانواده آالله و گیاهی یکساله به ارتفاع 60
تا  70سانتیمتر است .این گیاه دارای گلهای سفید و آبی و
دانههای شیریرنگی است که در اثر هوا سیاهرنگ میشوند.
منشأ سیاهدانه جنوب اروپا ،شمال آفریقا و آسیاست [.]32
در پژوهشی که توسط محققان روی کووید  19انجام گرفته،
مشخص شده است که ترکیبات موجود در دانه گیاه سیاهدانه
شامل نیگلیدین ،نیگللیدین ،نیگلیمین ،کارواکرول ،آلفا-هیدرین،
تیمول ،تیموکوئینوین ،دی تیموکوئینوین و تیموهیدروکوئینون
هستند که هرکدام از این ترکیبات به نحوی میتوانند اثر
پیشگیرانه داشته باشند .اما دو ترکیب نیگلیدین و آلفا هیدرین با
اتصال به پروتئاز اصلی ،بیشترین تأثیر را بر کووید  19داشتهاند و
توانستهاند این ویروس را مهار کنند [.]33
پوست گریپفروت

18

گریپفروت گیاهی به صورت درخت و از خانواده مرکبات
است .ارتفاع آن به  12متر رسیده و برگهای آن سبز و گلهای
)17.Fennel flower (Nigella sativa L.
)18. Grapefruit (Citrus paradise
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جدول  .2گیاهان معرفیشده به عنوان تقویتکننده سیستم ایمنی در برابر ویروسها
گیاهان

نام علمی گیاه

شماره منابع

آقطی

Sambucus nigra

[]39، 40

جینسینگ

Panax quinquefollus

[]42

آلوئهورا

Aloe vera

[]44، 45

گون

Astragalus memberanaceus

[]36، 46

آویشن شیرازی

Zataria multiflora

[]10، 48

آن سفید است .تاریخ کشت آن به بیش از  4000سال پیش در
هند و مالزی میرسد ،اما در حال حاضر آمریکا حدود  97درصد
از گریپفروت جهان را تأمین میکند [ .]21میوه و پوست آن
دارای ترکیباتی همچون اسیدهای میوه ،فالونوئیدها ،ترکیبات
فرار ،هیدروکربنهای ترپنی ،ویتامین ث ،پتاسیم ،آهن و کلسیم
است .محققان مشاهده کردهاند که میوه این گیاه قادر به کاهش
ویروسهای خانواده کروناست [ .]34عالوه بر آن ،مهارکننده
پروتئاز در بیماری  HIVبوده و نشان داده شده است که پوست
گریپفروت و سایر مرکبات به دلیل داشتن ترکیبات فالونوئیدی
خواص ضد کووید  19دارد [.]35
برگ بو

19

برگ بو از خانواده برگ بوییان با برگهای معطر است که میوه
و برگ آن مورد استفاده قرار میگیرد و منشأ آن به جنوب اروپا
و آسیای صغیر برمیگردد .برگهای آن سرشار از فالونوئید،
الکتون سسکوئی ،ترپنوئیدها ،فنولید اسیدها و آلکالوئیدهای
ایزوکوئینولین هستند ،همچنین ریشههای آندارای مقدار زیادی
فالونوئید است [ .]36از ترکیبات اصلی آن آلفا-توکوفرول 1و-8
سینئول را میتوان نام برد که اثر ضدویروسی داشته و تحقیقات
نشان دادهاند که اسانس برگ بو نسبت به گلیسیریزین ،ویروس
سارس را بهتر مهار میکند [.]37
سرخارگل

20

سرخارگل متعلق به خانواده آفتابگردانان است .عصاره
سرخارگل به دلیل وجود ترکیبات خود توانسته تأثیر مثبتی بر
افزایش سیستم ایمنی بدن بگذارد .تمام پیکر گیاه اعم از ریشه
و اندامهای رویشی حاوی مواد ارزشمندی مانند الکیل آمین و
ایزوبوتیل آمین بوده و در اسانس آن هومولن ،کاریوفیلن ،اکسید
کاریوفیلن و هتروپلیساکاریدها وجود دارند [ .]38همچنین
عصاره سرخارگل دارای خواص آنتیویروس آنفوالنزا ،H1N1

ویروس سارس و همچنین قدرت مهارکنندگی ویروس کووید
 19است [.]39
گیاهان تقویتکننده سیستم ایمنی

فهرست گیاهان تقویتکننده سیستم ایمنیدر برابر ویروسهادر
جدول شماره  2آورده شده است.
آقطی سیاه

21

آقطی سیاه به خانواده کاپریفولیاسه 22تعلق دارد .از ترکیبات
مؤثره آن میتوان به فالونوئیدهای سیانیدین -3سامبوبیوزید و
سیانیدین 23و  -3گلوکوزید 24اشاره کرد که وجود همین ترکیبات
در عصاره این گیاه موجب افزایش سیتوکینها به وسیله مونوسیتها
شده ودرنتیجه باعث افزایش سیستم ایمنی بدن میشود ،همچنین
مانع خونرسانی به ویروس آنفوالنزا و چسبندگی این ویروس به
گیرنده سلولها شده و منجر به مهار ویروس آنفوالنزای تیپ  Aو
تیپ  Bمیشود [ .]40در پژوهشی دیگر مشاهده شد که ترکیبات
موجود در این گیاه با محافظت از رشتههای لیپیدی سلول مانع
ورود ویروس به سیتوپالسم سلول میزبان شده و درنتیجه مانع از
تکثیر ویروس آنفوالنزا شده است [.]41
جینسینگ

25

جینسینگ متعلق به خانواده آرلیاسیه بوده و دارای یازده گونه
است .دو نوع جینسینگ قرمز و سفید در بین مردم شناخته شده
است که خواص جینسینگ قرمز بیشتر از جنسینگ سفید است
و از ترکیبات اصلی آن میتوان به جینسنوساید 26و فنولیکها
اشاره کرد [.]42در مطالعهای کهدر زمینه بررسی تأثیر محافطتی
)21. Elder (Sambucus nigra
22. Caprifoliaceae
23. Cyanidin 3-sambubioside
24. 3-glucoside

)19. Bay laurel (Laurus nobilis L.
)20. Papule coneflower (Echinacea purpurea

)25. Ginseng (Panax quinquefollus
26. Ginsnocide
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جینسینگ در برابر ویروس سینسیشال تنفسی 27صورت گرفت
مشاهده شد که این گیاه موجب تولید سیتوکینهای التهابی
در آزمایشگاه و کاهش بارهای ویروسی ریه و تولید آنتیویروس
 IFN-γو همچنین افزایش سلولهای  Tو سلولهای دنتریتیک
شده است [ .]43پژوهشگران در مطالعهای به منظور بررسی
تأثیر عصاره جینسینگ بر  60داوطلب که با خوردن عصاره آن
و خونگیری در هفته چهارم و هفته هشتم انجام شد ،مشاهده
کردند که مصرف این عصاره در هفته چهارم موجب بهبود مداوم
در فعالیت سیستم ایمنی و در هفته هشتم موجب افزایش القای
اینترفرون ،فاگوسیتوزها و سلولهای  Bو Tدر بدن شده و ایمنی
را افزایش داده است .تعدادی از این محققان اثر عصاره جینسینگ
را در  227نفر که نسبت به آنفوالنزا واکسینه شده بودند نیز
بررسی کرده و مشاهده نمودند با استفاده دوبار در هفته عصاره
جینسینگ در هفته هشتم و دوازدهم ،فعالیت فاگوسیتوز سلولی
در گروه جینسینگ دوبرابر افراد واکسینهشده ،بوده است .این امر
نشاندهنده مقاومت بدندر برابر عفونتهای تنفسیدر بین چهار
تا دوازده هفته است .عالوه بر این ،مصرف عصاره جینسینگ قرمز
در  199بیمار مبتال به  HIVکه هر شش ماه از آنها خونگیری به
عمل میآمد نشان داد که طی این مدت ایمنی آنها نیز افزایش
پیدا کرده است [.]44
آلوئهورا

28

آلوئهورا یا صبر زرد و نامهای دیگری مانند شاخ بزی ،گل
قبر و گل سگله در جنوب کشور شناخته شده است .آلوئهورا
سرشار از مواد مغذی ،مواد معدنی ،آمینواسیدها ،ویتامینها و
ترکیباتی نظیر آلوئین ،فامودین ،آنتراکینون و ایزوباربالکوئین
است .اثر تحریک ایمنی و رشد توسط این گیاه در حیوانات
خونگرم مشاهده شده است .همچنین محققان مشاهده کردهاند
که این گیاه به دلیل افزایش تأثیر باکتریهای الکتیک اسید بر
روده و آنزیمها و سایر قسمتها موجب افزایش ایمنی بدن نیز
میشود [ .]45عالوه بر این ،واکسن این گیاه در مدل سگها در
جنبههای مختلف سیستم ایمنی ،از جمله مجموعه لنفوسیتها و
ایمنوگلوبینها از طریق اتصال بتا گلوکان باعث تحریک سیستم
ایمنی سگها و افزایش سیستم ایمنی در آنها شده است [.]46
گون

29

304

است .اثرات ضدویروس آنفوالنزا در طیور با مهار عملکرد آن ،از
دیگر اثرات این گیاه است [ .]47عالوه بر این پلیساکاریدهای
موجود در گون میتوانند سلولهای سیستم عصبی مرکزی را
در انسان در برابر بیماریهای ویروسی محافظت کنند و در مهار
ویروس هپاتیت  Cمؤثر هستند [.]36
آویشن

30

آویشن شیرازی

31

آویشن یکی از اعضای خانواده نعناعیان است که حدود دو تا
پنج هزار گونه آن به صورت بوتهای و درختچهای کوتاه است.
اصلیترین ترکیب فرار در این گیاه تیمول بوده که جزء اصلی
فنلی آویشن است و کارواکرول که جزء فرعی آن به حساب
میآید [ .]48تیمول و کارواکرول دارای خواص ضدمیکروبی
از جمله ضدویروسی و ضدالتهابی هستند [ .]49همچنین به
دلیل بوی متفاوت آن ،امکان استفاده از آن به عنوان یک ماده
ضدعفونیکننده در مراکزی از جمله بیمارستانها و مدارس
وجود دارد .هر دو ترکیب با ایجاد فشار هیدرواستاتیک باال
دارای اثر سینرژیستی هستند که بدین گونه به عملکرد اسانس
کمک میکنند [ .]10همچنین تیمول و کارواکرول باعث خنثی
شدن پراکسید هیدروژن و اثر رادیکالی آزاد اکسیژن در تولید
لنفوسیتها میشوند و از این راه مرگ سلولها را کاهش داده و
اثرات حفاظتی بر  DNAاعمال میکنند و تضعیف سیستم ایمنی
را کاهش میدهند [.]49

نتیجهگیری
با توجه به اینکه یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری و کنترل
ویروسها همچنین ویروسهای خانواده کروناویریده تقویت
سیستم ایمنی است ،در بررسیهایی که انجام شد پنج گیاه
معرفی شد .این گیاهان با مکانیسمهایی مثل افزایش سیتوکینها
توسط مونوسیتها ،القای تولید اینترفرون و فاگوسیتها ،افزایش
باکتریهای پروبیوتیک روده ،القای ایمنوگلوبولین و لنفوسیتها،
محافظت از سیستم اعصاب مرکزی در برابر عفونت ویروسی و
خنثی کردن پراکسید هیدروژن و رادیکالهای آزاد اکسیژن و
کاهش مرگ سلولی ناشی از ضعف سیستم ایمنی ،باعث تقویت
سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی شدهاند.

گون متعلق به خانواده باقالییان است .این گیاه بومی آمریکا
بوده و با داشتن ترکیبات مهمی مانند آسپارژینن ،گالیکوسین،
گلکورونیک اسید ،بتا-سیتروئول و سویاساپونین موجب افزایش
سیستم ایمنی میشود ،به طوری که در طب سنتی برای بهبود
سیستم ایمنی در بیماریهای ویروسی مورد استفاده قرار میگرفته

مهار تکثیر ویروسها یکی از راهکارهای رایج در داروهای
ضدویروسی است ،ولی ترکیبات طبیعی معموالً با اختالل در
پروتئینهای کلیدی و فاکتورهای ویروالنس ویروسها ،با آنها
مقابله میکنند .بنابراین استفاده از ترکیبات مؤثر این گیاهان
میتواند ایدهای برای تولیدداروهای ضد کروناویروسها بهخصوص

)27. Respiratory Syncytial Virus (RSV
28. Aloe vera
)29. Milkvetch (Astragalus membranaceus

)30. Thymes (Thymus vulgaris
31. Zataria multiflora
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کووید  19باشد که در سالهای اخیر و در این روزها باعث مرگ
هزاران انسان شده و اقتصاد دنیا و روابط بینالمللی را تحتالشعاع
قرار داده است.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

مقاله به صورت مروری و بر اساس بررسی مقاالت بوده است و
شرکتکننده و کد اخالقی نداشته است.
حامی مالی

این مقاله مروری حامی مالی نداشته است.
مشارکت نویسندگان

نویسندگان در تمامی مراحل نگارش به یک اندازه مشارکت
داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

نویسندگان از دانشکاه آزاد اسالمی واحد شیراز کمال تشکر
را دارند.
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