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  ي الكلي ليمو، بابونه، موسير و گل سرخ ها تاثير ضدويروسي عصاره
  بر ويروس بيماري نيوكاسل

  
  1نژاددسيد منصور سي،1، ندا مهر آور1، پريناز لردي فر1مريم ابراهيميان ،*1سيده الهام رضاتوفيقي

  
  گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران -1

  
  1392خرداد  5تاريخ پذيرش:      1392ارديبهشت  3خ دريافت: تاري

  چكيده
يروسي چهار گياه ليمو، بابونه، موسير و گل سرخ روي ويروس بيماري نيوكاسل بررسي شد. بدين در اين مطالعه فعاليت ضدو     

روس به طور جداگانه براي هر گياه وي -ويروس و تركيب عصاره EID50 عصاره اين گياهان آماده و با ويروس مجاور گرديد. منظور
ا اختالف تيتر ويروس شاهد ب ،ها گيري توانايي ضدويروسي عصاره محاسبه گرديد. براي اندازه Muenchو   Reedبا كمك روش

. در اين مطالعه ليمو بيشترين خاصيت ضدويروسي را گرديدبه صورت درصد مهاري بيان  محاسبه و ويروس مجاور شده با عصاره
برابر از قدرت ويروس كاستند اما گل  5/40و 8/3برابر از قدرت ويروس بكاهد. بابونه و موسير به ترتيب  100و توانست تا داشت 

   سرخ هيچ اثر ضدويروسي را نشان نداد. به اين ترتيب سه گياه از چهار گياه مورد آزمايش روي ويروس موثر واقع شدند.

  ابونه، موسير، گل سرخ، ويروس بيماري نيوكاسلليمو، ب ،فعاليت ضدويروسي كلمات كليدي:

  سيده الهام رضاتوفيقي نويسنده مسئول: ٭
   3330010 . تلفن:گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران آدرس:

  e.tofighi@scu.ac.ir پست الكترونيك:
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 همدقم
  ناگددنرپ زا یرایسب یرسم یرامیب لساکوین یرامیب

      یرادمیب سوردیو زا یدشان هدک ددشاب  یدم یشحو و یلها
 هداونادددددددخ Avulavirus   ندددددددج رد لدددددددساکوین

Paramyxoviridae لساکوین یرامیب سوریو .دشاب یم 
 تد    ددّحح رد هددک تددسا اددلتخم ی ادده  پددیتوتاپ یاراد
  یدمئالع دنناوت یم و دنراد توافت رگیدمه اب ییازیرامیب
 .(1)    ددننک دادجیا هدندشک ی اده  یرادمیب ات ینیلاب تحت زا
    سوردیو ندیا هدیلع ار یبسانم ینمیا نویسانیسکاو هچرگ
   رردکم رودط هب سوریو نیا اب یگدولآ اما ،دنک یم داجیا
      هددش شرازدگ ادیند ادلتخم  ادقن رد ریخا یاه لاس رد
    ترودص هدب هدچ ناوت یم ناهایگ زا یرایسب زا .(1) تسا
  یدسوریو ی اده  یرادمیب نامرد رد اهنآ هراصع ای و لماک
    تالکدشم زا یدکی یدسوریو ی اده  یرادمیب .درک هدافتسا
    دودجو ادهنآ یاردب یرثوم نامرد امومع هک تسا یساسا
    .تدسا لولدس هدب هتسباو ندنام هدنز یارب سوریو .درادن
     ار سوردیو ندردب نیدب زا ناودت دیاب یسوریودض یوراد
  نادب     زیم لولدس یور ییودس ردثا هدکنیا نوددب دشاب هتشاد
   رد نادهایگ یدسوریو  دض تیدصاخ هدعلا طم .ددشاب هتشاد
 و ریگ تقو (in vivo) نت نورد و (in vitro) نت نورب
    ادت ددش یدحارط شو ر ندیا لیلد نیمه هب ،تسا رب هنیزه
 (in ovo) )ددخت رد یددسوریودض تیددصاخ یددسررب اددب
    لوا هدلحرم رد یدسوریودض تدیلاعف یاراد ی اده هراصع
 نت نورب رد یدعب لحارم یارب  پس و دنوش یرگلابرغ
 نیا زا ناوت یم یتح تیاهن رد .دنوش یسررب نت نورد و
    )ده نادسنا یدسوریو ی اده  یرادمیب نامرد یارب اه هراصع
      ،هدنوباب ،ودمیل هادیگ رادهچ شهوودپ نیا رد .درک هدافتسا
 وددمیل .دددنتفرگ رارددق هددعلاطم دروددم خرددس لددگ و ریددسوم
(Citrus limon) لمادش یاد م داودم زا یدنغ عدبنم کی      
   ینددعم داودم و C نیماتیو ،دیسا کیرتیس ،اهدیئونووالف
     زا یدشان تمالدس دودبهب شیازدفا تلع هتشاگ رد .تسا

 C      نیمادتیو یاودتحم رد ار ودمیل هرادصع و هودیم فرصم
      اهددیئونووالف هدک هددش هددید  اردیخا اما ،دنتسنادیم اهنآ
  ،تنادیدسکادض ی اده     تدیلاعف ادب هدطبار رد تدسا نکمم

 ،ریث کتددددض ،یدددسوریودض ،یورلآددددض ،ضاهتلاددددض
 ی هددنهد   شهادک و ناطردسدض ،بدلق ی هددنهدتظافح
  هددددنوباب .(9) دددددننک    اددددفیا شددددقن نوددددخ یددددبرچ
(Matricariarecutita L.) یددیوراد ناددهایگ ناددیم رد  
      یاردب نادهج ردساترس رد و تدسا تدیمها یاراد دوجوم
   تدشک اده   لدگ هدناهد زا یروردض یاهنغور لاصحتسا
 (.Allium ascalonicum L) ریددسوم .(3) دنوددشیددم
 .دددیور یددم   نارددیا ریدسدرس رطاددنم رد هددک تددسا یهادیگ
  یوددب و تددسا رددت هرددیت ریددس هددب تبددسن ریددسوم هددچزایپ
       تدسا یدیفلودس یاودتحم تدلع هدب هدک دراد یرتدیدش
   نیدننمه هدودب    ندکیبلآ اددیدناک  ددض رثا یاراد .(31)
 .درددب یددم نیددب زا ار  یلاددنیواو ساددنوموکیرت و اینامددشیل
 سانومودوددس و ادده  سولیددساب یور یبددسن رددثا نیددننمه
 Rosa)   خردس لدگ .(31)   تدسا هداد نادشن  ازودنیوورئآ

damascene) نارددیا رد یدددمحم لددگ  ناوددنع هددب هددک  
 ی اده   لدگ )دهم ی اده     هدنوگ زا یدکی ،تدسا هددش هتخانش
 ینیئزت هایگ هک یخرس لگ .دشاب یم Rosaceae هداوناخ
  یدددگویو نیددددنچ ،ضودددخ یودددب ردددب هوالدددع و تدددسا
  ،ییایرتکابددض ،HIV دض تارثا لماش یکیوولوکامراف
   تبایددددض ،روآ ضاوددخ ،هفرددسدض ،تنادیددسکا یددتنآ
       ندیا هدرتدسگ فردصم هدب هدجوت ادب .(5 و 2) تسا هتشاد
   ناودنع هدب اهنآ زا هدافتسا یتح ای و یتنس بط رد ناهایگ
   اودددخ ادددت )یددددش نآ ردددب ییاادددغ داودددم رد هدددیودا

 ی اده      هدنومن .)یدنک یدسررب ار نادهایگ ندیا یسوریودض
      ندیا رد هدعلاطم درودم هدنوباب و خردس  لدگ ،ومیل ناهایگ
 .دیدرگ لاصحتسا یموب یاه هنومن زا ریقحت
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  راک شور و داوم
 یهایگ یاه هراصع هیهت

 یلوناتا یاه هراصع یسوریودض رثا هعلاطم نیا رد
 یسررب دروم ومیل و هنوباب ،ریسوم ،خرس لگ هایگ راهچ
 لگ رد لگ یاه تمسق زا یریگ هراصع .تفرگ رارق
 ماجنا ومیل هویم و هنوباب رد لگ ،ریسوم هچزایپ ،خرس
 هب هیاس رد دارگ یتناس هجرد 52 یامد رد ناهایگ .دش
 کشخ لماک روط هب ات دندش یرادهگن زور 11 تدم
 هب لماک روط هب رظن دروم یاه تمسق  پس .دنوش
 زا مرگ کی هراصع جارختسا یارب .دمآرد ردوپ لکش
 هدش  ولخم هجرد 55 لناتا یس یس 11 اب هایگ ره ردوپ
 ووفیرتناس هقیقد 51 تدم هب rpm1113 رود رد  پس و
 راب هس دنور نیا .دیدرگ یروآ عمج ییور عیام و دش
 روط هبریخبت کمک هب  پس لناتا لالح .دش رارکت
  .(21) دش جراخ لماک
 

 یهایگ یاه هراصع تیمس یسررب
  تدسا نیا یهایگ یاه هراصع زا هدافتسا رد )هم هتکن

       نیاربادنب .دندشاب هتدشادن نادبزیم یور یمدس ردثا دوخ هک
  راد هدفطن ی اده   غردم )دخت یور  اده  هرادصع تیّحمس نازیم
 ،112 ،111 ،15 ،11 ی اده  تدقر روظنم نیدب .دش یسررب
   یاردب .ددش هیهت اه هراصع زا mg/ml 1111 و 118 ،110
   یادهرتلیف ادب  اده  هرادصع ییایرتکاب یگدولآ زا یریگولج
   رثکادددح  پددس .دندددش ر ددتلیف یددنورکیم 22/1 و 50/1
 Maximum non-toxic) یمدددددددسریغ تدددددددظلغ

concentration: MNTC) ددش صخشم هایگ ره یارب.  
   هدب ردتیلورکیم 111   هددش ردکذ یاه تظلغ زا مادک ره زا
 هزور تددفه راد هددفطن یادده غرددم )ددخت کددیئوتنتآ عیاددم
   داردگ یتنادس هجرد 53 یامد رد اه غرم )خت .دش ریرزت
   هدهادشم تدهجهنازور .دندش یرادهگن هتفه ود تدم هب
 رارق یسررب دروم اه غرم )خت اه نینج دشر و ندوب هدنز

        یاردب هددش هتخادس تدظلغ رد هرادصع ردگا .ددنتفرگ یم
 تددیاهن رد و  هدددش یددط لددماکت دددنوردوبن یمددس نیددنج
 .دش یم جراخ )خت زا )لاس روط هب هجوج
 

 اه هراصع یسوریودض تیلاعف
   هیودس لدساکوی ن یرادمیب سوریو زا هعلاطم نیا یارب

 غرم )خت کیئوتنتآ عیام هب سوریو .دش هدافتسا اتوست
 Specific free)  سوردیو ید ادب یتنآ زا یراع راد هفطن

pathogen: SPF)  9 عیام زور 0 زادعب .دش ریرزت هزور 
 سوریو دوجو نییعت یارب و دش یروآ عمج کیئوتنتآ
   یدسوریودض تدیلاعف .دش ماجنا نویسانیتولگآ )ه تست
     زا .تدفرگ راردق یدسررب درودم ریز شور ربط اه هراصع
 11 -11،0-3 ،11-2 ،11-1ی اده   تدقر یدسوریو ی اده هنومن
    .ددش هدیهت لیرتدسا تافسف -نیلاس رفاب کمک اب 11 -5و
  زا ردتیلورکیم 115 اب یهایگ هراصع ره زا رتیلورکیم 115
  هدجرد 0      یادمد رد و ددش  ودلخم سوردیو زا تدقر ره
   هدب مزت .ددش یرادهگن تعاس کی تدم هب دارگ یتناس
      هادیگ رده یاردب هدافتدسا درودم هراصع تظلغ تسا رکذ
 زا رتیلورکیم 112  پس .دوب هدمآ تسدب MNTC ربارب
     غردم )دخت هدس هدب سور دیو -هراصع  ولخم زا تقر ره
   کددیئوتنتوعیام رد رددیرزت شور هددب هزور 9 راد هددفطن
 اددلتخم یادده تددقر زا تددبثم دهاددش یارددب .دددش شیددقلت
 3    هدب زدین ماددک ره هک دش هدافتسا هراصع نودب سوریو
       رفادب هدنومن زا یدفنم دهادش یاردب و ددش شیقلت غرم )خت
 یتناس هجرد 53 یامد رد اه غرم )خت .دش هدافتسا نیلاس
 هددنازور تروددص هددب و یرادددهگن زور 5 تدددم هددب دارددگ
 80  ادت 02  زا لدبق نینج گرم تروص رد .دندش یسررب
   ردیغ لدماوع ت    دلع هدب گردم ردیرزت زا  پ هیلوا تعاس
 5    زا  دپ .ددش فادح هنومن و هتفرگ رظن رد یصاصتخا
 و روضح تابثا یارب و یروآ عمج کیئوتنتآ عیام زور
     مادجنا نویدسانیتولگآ )ده تدست سوریو روضح مدع ای
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 (Egg Infective Dose 50: EID50 ) تدیاهن رد .دش
 Muench و  Reed  شور کدمک  ادب یسوریو یاه تقر
 .(11) دش هبساحم

 

 (HA) نویسانیتولگآ مه تست
 عیادددم زا ردددتیلورکیم HA 15  تدددست مادددجنا یاردددب

   نودخ ددصرد کی RBC زا رتیلورکیم 15 اب کیئوتنتآ
     رودضح ترودص رد و هددش  ودلخم HA  تدلپ رد غرم
 .(11) دش یم هدهاشم نویسانیتولگآ )ه سوریو
 

 جیاتن
  صخدشم اه هراصع همه یارب MNTC لوا هلحرم رد

 هنوباب ،ومیل ،ریسوم یاه هراصع یارب MNTC نازیم .دش
 mg/ml و 110 ،112 ،112  ادب ربارب بیترت هب خرس لگ و

     ردثا چیده هددش ردکذ ی اده تظلغ رد اه هراصع .دوب 110
   رده زا روکادم ی اده  نازدیم .دنتشادن اه نینج یور ییوس
    رد .ددش روادجم سوردیو زا التخم یاه تقر اب هراصع
  هرادصع ،هراصع رد یسوریودض تیصاخ دوجو تروص
  غردم )خت رد سوریو هجیتن رد و هدرک یثنخ ار سوریو
  ندیا کیئوتنتآ عیام یور  HAتست .تشادن دشر ناوت
     یدلو دودب یدفنم سوردیو دشر مدع تلع هب اه غرم )خت

     هددنهد نادشن ردما ندیا  HAتست ندوب تبثم تروصرد
  هدجیتن رد و سوریو یزاس یثنخ رد هراصع ییاناوت مدع
   رده یاردب EID50 ناز  دیم .دودب غرم )خت رد سوریو دشر
 رد EID50    نازدیم .ددش هدسیاقم دهاش اب و هبساحم هراصع
  ردضاح یسررب رد .دمآ تسدب 11-53/3 ربارب دهاش هنومن

EID50 هدب ریدسوم و خردس لدگ ،هدنوباب ،ومیل یاه هراصع      
 تسدب 11-22/1 و 11-11،53/3-95/2 ،11-53/1 اب ربارب بیترت
 Ihibition ا دی یراهم دصرد نازیم هراصع ره یارب .دمآ

percentage (IP) فالتدخا هبساحم هار زا  EID50 دهادش  
11 ومیل هراصع یارب IP .دش هبساحم هراصع و  هراصع ، 2
11  خرددس لددگ هراددصع ،85/11 هددنوباب   هراددصع یارددب و 1
   هرادصع تادب دراوم هب هجوت اب .دمآ تسدب 11 22/1ریسوم
  .تدشاد ار سوریو یزاس یثنخ رد ییاناوت نیرتشیب ومیل
 111      نازدیم هدب ار سوردیو ییادناوت تدسناوت هراصع نیا
    لدگ هرادصع درودم    رد هدک یلادحرد ،ددهد شهاک ربارب
     هرادصع .ددشن هدهادشم یدسوریو دض تدیلاعف چیه خرس
  ردبارب 5/10 و 8/3 شهاک ثعاب بیترت هب ریسوم و هنوباب
  لدباق 2 و 1   لوددج رد  یادتن   .دنددش سوردیو ییاناوت زا
 .تسا هدهاشم

 

 لساکوین یرامیب سوریو زا فلتخم یاه تقر رب ومیل و هنوباب ،خرس لگ ،ریسوم یاه هراصع یسوریودض تیلاعف ریثات زا لصاح جیاتن -1لودج
 یسوریو یاه تقر دهاش ومیل هراصع هنوباب هراصع خرس لگ هراصع ریسوم هراصع

 ینوفع ینوفعریغ ینوفع ینوفعریغ ینوفع ینوفعریغ ینوفع ینوفعریغ ینوفع ینوفعریغ
1 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1-11 
2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 2-11 
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3-11 
3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 0-11 
3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 5-11 

 

 فلتخم یاه هنومن یارب Reed and Muench شور کمک هب هدمآ تسدب IP و EID50  -2لودج

  دهاش ومیل هراصع هنوباب هراصع خرس لگ هراصع ریسوم هراصع

55/1-11 53/3-11 25/2-11 53/1-11 53/3-11 EID50 

22/11 1 11 1 85/11 11 2 - IP 

EID50: Egg infective dose 50% ; IP: Ihibition percentage 
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 ثحب
      ییایمیدش تادبیکرت زا یدمهم عدبنم ناودنع هب ناهایگ

  یدسوریودض یاهوراد تخاس یارب هک دنا هدش هتخانش
  یگتددسباو هددب هددجوت اددب .دنتددسه بددسانم اددهنآ هعددسوت و
 یوراد تخادددس نادددبزیم ی ادده  لولدددس هددب اددده  سورددیو
 تسه ییاهوراد هب زاین و تسا راوشد رایسب یسوریودض
 یلو دنشاب هتشادن نابزیم لولس یور ییوس رثا هچرگ هک
 ی اده هراصع .دنشاب اراد ار اه سوریو ندرب نیب زا ییاناوت
  سوردیو   ضادج رادهم و یزاس یثنخ اب دنناوت یم یهایگ
        لولدس رد سوردیو ردیثکت رادهم ردیرط زا ادی و لولدس هب
 .(51 و 9) دنوش سوریو ییازیرامیب ناوت شهاک ثعاب

      ردثا نیرتدشیب یاراد ودمیل هرادصع رادهچ نیا نایم رد
  زا یدکی ومیل .دوب لساکوین یرامیب سوریو یور یراهم
   .دراد ییتادب فرادصم هک تسا ییااغ داوم یاه  ناسا
  یاراد و تدساهدیئونووالف یدایز رادقم یاراد هویم نیا
  هددک تددسا Acridone alkaloid بددیکرت 52 زا شیددب
 هتددشاد ادده سورددیو یور یگدددننک راددهم رددثا دددنناوت یددم
   هدک هداد نادشن  اده  سوردیو رگید یور یسررب .(9)دنشاب
   سوردیو هدلمج زا  اده سوریو زا یخرب دناوت یم هایگ نیا
   زا هدک هددش ه    داد نادشن .ددنک رادهم ار رادب نیتشپا و زدیا

 و Hydroxynoracronycine (20) -5   تادبیکرت هدلمج
Acrimarine-F (25) یرادهم ردثا ودمیل هایگ رد دوجوم    

01)  ددنراد راب نیتشپا سوریو یور یا هظحالم لباق  و 5
    هدک یعیادقو رادهم اب هک تسا یتابیکرت یاراد ومیل .(01
   ار دودخ یرودموت دض شقن دوش یم ناطرس داجیا ثعاب
 .(01) دنک یم افیا

  یگددننکراهم رثا نیرتشیب یاراد ریسوم ،ومیل زا  پ
  ییاددناوت زا ردبارب 5/10    ادت تددسناوت و دودب سوردیو یور
   ریدسوم یاده هرادصع زیلانآ .دهاکب سوریو ییاز یرامیب

   لدددیبق زا کدددیلونف یدددلپ و نوالدددف تاقتدددشم رودددضح
quercetin،quercetin 4΄-glucoside، quercetin 

7,4΄-diglucoside، quercetin 3,4΄-diglucoside و 

quercetin mono-D-glucose هدک تسا هدرک دییأت ار  
 و 8   ) دندشاب هتدشاد ینادیدسکا  یدتنآ  اودخ تسا نکمم
31). 

 زا رددبارب 8/3 تددسناوت هددنوباب هاددیگ شیاددمزآ نددیا رد
  شیدب هنوباب هایگ یسوریودض رثا .دهاکب سوریو تردق
 یددسوریودض رددثا لاددح نددیا اددب دوددب خرددس لددگ هاددیگ زا
      لدمع )دسیناکم .تدشاد ریدسوم و ودمیل هب تبسن یرتمک
 اشغ یور تنادیسکا یتنآ تابیکرت رثا کمک هب تامتحا
 بددیکرت نیدددنچ یاراد هددنوباب هاددیگ .دددشاب یددم سورددیو
       ردثا تادبیکرت ندیا هدک تدسا زادیدسکارپوردیه التخم

 رثا هاگشیامزآ رد هنوباب  ناسا.(11) دنراد ییایرتکابدض
  نیدننمه .(0) تسا هتشاد HSV-1 سوریو یور یراهم
 لاددصتا عناددم و هدرددک رددثا HSV-2 سورددیو واددشغ یور
  تدلع هب  اقباس هنوباب .(0)دوش یم فده لولس هب سوریو
  و یدیوراد داوم رد نآ یضابقنادض و یباهتلادض  اوخ
     و دراودم ندیا ردیخا تادقیقحت  .ددش  یدم هدافتدسا یکشزپ
  نادش      یلودنف یاودتحم تدلع هدب یدوددح ادت ار اهیگویو
    هدک اهددیئونوالف زا نآ یلودنف یاوتحم .تسا هداد تبسن
  -flavone glycosides (e.g., apigenin 7لمادددش

glucoside) و flavonols (e.g., quercetinglycosides 

and luteolinglucosides) تسا هدش لیکشت ،دنتسه.    
 زا یددددکی Apigenin 7- glucoside  نیدددننمه

 .(2) دشابیم نآ یاهلگ یلصا تابیکرت
 تیلاعف چیه خرس لگ هایگ دروم رد شیامزآ نیا رد

 لددماوع دددسر یددم  رددظن هددب .دددشن هدهاددشم یددسوریودض
     یناددنچ ردثا تدسا دودجوم هایگ نیا رد هک یسوریودض
   شور اددب اددی و درادددن لددساکوین یراددمیب سورددیو یور
  یازجا.دنودش  یدم  ن جرادخ هادیگ زا یلکلا -یبآ جارختسا
 یدددمحم لددگ hip و ادده گرددبلگ ،ادده لددگ زا یددفلتخم
  ،اهددیزوکیلگ ، اده   نپردت لمادش هک تسا هدش یزاسادج
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     لمادش هادیگ ندیا .ددشاب  یدم اه نینایسوتنآ و اهدیئونووالف
  لورفپمادک ،C  نیمادتیو ،Myrcene ،دیسا کیلیسکوبرک
 .(5 و 2) دشاب یم Quarcetin و

   ادب اددتبا اه هراصع هک نیا هب هجوت اب شیامزآ نیا رد
 ریرزت غرم )خت هب سوریو  پس و هدش رواجم سوریو
        یدسوریودض ردثا )دسیناکم دادیز لادمتحا هدب تدسا هدش
     سوردیو یاهددناگیل ادی و نامتخادس یور ریثات اه هراصع
  هدچرگ ، دودش  یدم   لولدس هدب سوریو لاصتا عنام و تسا
    زدین لولدس نورد سوردیو ریثکت دنور یور تسا نکمم
      ندیا یدسوریودض ردثا نددش صخدشم یارب .دنشاب رثوم
   تدشک رد یدلیمکت تاشیامزآ هب زاین لولس رد اه هراصع
 .تسا لولس
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Antiviral Activity of Citrus Limon, Matricariarecutita L., Allium 
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Abstract: This study was done to investigate antiviral activity of four plants. For this purpose, 
the extracts of four plants were ready and adjacent to virus. EID50 of virus and virus/extract 
was calculated for any plant by Reed and Muench method. Antiviral activities were calculated 
as the difference of virus titer between treated and untreated infected control eggs and 
expressed by inhibition percentage (IP). The results of this test showed Limon had the most 
antiviral activity and could reduce viral pathogenicity of NDV as 100 fold. Matricariarecutita 
L., Allium ascalonicum L. could reduce activity of virus as 3.8 and 40.5 fold respectively, but 
Rosa damascene did not have any significant effect on virus. Accordingly, three out of four of 
these extracts were found effective. 
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