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ABSTRACT 

 

 Anti-HSV activities of rosemary, chamomile, sage, peppermint, lavender, hoary 

basil, sweet basil, and holy basil were investigated on GMK cells. It was found that 

dichloromethane extract of rosemary showed the highest toxicity to GMK cells with 

CD50 value of 6.54 μg/ml. HSV-1F and HSV-2G viral particles were directly inhibited 

when treatment with chamomile, peppermint, and hoary basil extracts. Moreover, 

GMK cells were prevented from HSV-1F infection by peppermint extracts whereas 

dichloromethane extract of rosemary showed the highest TI value of 3.78 when the 

cells were treated before HSV-2G infection. Dichloromethane extract of chamomile 

demonstrated the highest inhibitory effects during HSV-1F adsorption with TI value 

of 20.74 whereas dichloromethane extract of rosemary showed the highest inhibitory 

effect during HSV-2G adsorption with TI of 45.63. In addition, dichloromethane 
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extract of lavender demonstrated significantly the highest inhibitory effects after 

HSV-1F adsorption with TI value of 45.9 whereas methanol extract of rosemary 

showed significantly the highest inhibitory effect after HSV-2G adsorption with TI 

value of 78.24. Peppermint and hoary basil extracts showed the highest anti-HSV-1F 

and HSV-2G replication. The inhibition of approximately 40 kDa HSV-1F proteins, 

which involved HSV capsid assembly, was observed after treatment with 

dichloromethane extract of peppermint.  

 Moreover, the dichloromethane extract of rosemary showed significantly highest 

TEAC of 1.262 after determination of free radical inhibition by ABTS decolorization 

assay whereas, dichloromethane extract of sage at 10 mg/ml showed the highest 

percentage protection against BSA protein damage, which was 75.38. Besides, the 

methanol extract of chamomile showed the highest toxicity on KB-3-1 cells with 

CD50 value of 0.062 mg/ml whereas the dichloromethane extract of lavender showed 

the highest toxicity on HeLa cells with CD50 value of 0.041 mg/ml after determination 

by MTT assay. The dichloromethane extract of rosemary demonstrated the highest 

toxicity on H520, HeLa, and H460 cells with CD50 values of 1.52, 1.034, and 1.94 

μg/ml, respectively after determination by crystal violet staining assay whereas the 

RMF4, RMF2, and RMF2 fractions of methanol extracts of rosemary showed the 

highest cytotoxicity on H520, HeLa, and H460 cells with CD50 values of 1.139, 0.513, 

and 1.543 μg/ml, respectively.    

 Furthermore, comet cells was found after treating KB-3-1 cells with methanol 

extract of chamomile at the concentration of 0.12 mg/ml with the highest comet cells 

92.43% whereas comet cells were observed when treating HeLa cells with 
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dichloromethane extract of lavender at the concentration of 0.08 mg/ml with the 

highest comet cells by 83.05%. At 24 hours incubation, the dichloromethane extract 

of rosemary was effective on H520 cells with the highest apoptotic cells by 87.4%. 

The methanol extract of holy basil was effective on HeLa cells with the highest 

apoptotic cells by 96.4% whereas dichloromethane extract of chamomile was 

effective on H460 cells with the highest apoptotic cells by 95.7%. In addition, RMF2 

fraction of methanol extract of rosemary showed apoptotic induction higher than 

RDF5 fraction.  Apoptotic cells of RMF2 fraction were 85.4 and 89.5 % when 

treatment on H520 and H460 cells. Analysis of RMF2 fraction by NMR showed that 

terpene was a major compound in this fraction.  In summary, rosemary extracts 

showed the highest anti-HSV activities of various stage of the viral multiplication 

cycle, anti-oxidative, and anti-cancer activities. These knowledges obtained from this 

study will be useful in order to develop therapeutic potential drug from these herbs as 

anti-HSV, antioxidant, and anticancer agents in the future.  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพสมุนไพร ได้แก่ โรสแมร่ี คาโมมายด์ เสจ  
เปปเปอร์มิ้นท ์ ลาเวนเดอร์ แมงลกั โหระพา และกะเพรา ต่อการยบัย ั้งการติดเช้ือไวรัสก่อโรคเริม 
ในเซลล์ GMK โดยพบวา่ สารสกดัไดคลอโรมีเทนของโรสแมร่ี มีค่าความเป็นพิษสูงสุดโดยมีค่า 
CD50 เท่ากบั 6.54 μg/ml  สารสกดัคาโมมายด์ เปปเปอร์มิ้นท ์และแมงลกัสามารถยบัย ั้งอนุภาค
ไวรัสของเช้ือไวรัสชนิดท่ี 1  และไวรัสก่อโรคเริมชนิดท่ี 2 ไดโ้ดยตรง นอกจากน้ี สารสกดัเปป-
เปอร์มิ้นทส์ามารถป้องกนัเซลล ์GMK  จากการติดเช้ือไวรัสก่อโรคเริมชนิดท่ี 1 ขณะท่ีสารสกดัได-
คลอโรมีเทนของโรสแมร่ี มีค่า TI สูงสุดเท่ากบั 3.78 โดยสามารถป้องกนัเซลล์จากการติดของเช้ือ
ไวรัสชนิดท่ี 2 เม่ือทดสอบการยบัย ั้งในขั้นตอนระหวา่งการเกาะติดของเช้ือไวรัสชนิดท่ี 1 กบัเซลล์
พบวา่ สารสกดัไดคลอโรมีเทนของคาโมมายด์ มีค่า TI สูงสุดเท่ากบั 20.74 โดยสารสกดัไดคลอโร-
มีเทนของโรสแมร่ีมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งขั้นตอนระหว่างการเกาะติดของเช้ือไวรัสชนิดท่ี 2 
โดยมีค่า TI สูงสุดเท่ากบั 45.63 นอกจากน้ีประสิทธิภาพของสารสกดัไดคลอโรมีเทนของลาเวน-
เดอร์สามารถยบัย ั้งไวรัสก่อโรคเริมชนิดท่ี 1  ภายหลงัเกาะติดพบว่า TI สูงสุดอย่างมีนยัส าคญั
เท่ากบั 45.9 ขณะท่ีสารสกดัเมทานอลของโรสแมร่ีสามารถยบัย ั้งขั้นตอนภายหลงัไวรัสก่อโรคเริม
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ชนิดท่ี 2 เกาะติดมีค่า TI สูงสุดอยา่งมีนยัส าคญัเท่ากบั 78.24 เม่ือทดสอบความสามารถในการยบัย ั้ง
การเพิ่มจ านวนของไวรัสพบว่า สารสกดัเปปเปอร์มิ้นท์และแมงลกัมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ยบัย ั้งไวรัสก่อโรคเริมชนิดท่ี 1  และไวรัสก่อโรคเริมชนิดท่ี 2 และจากการทดสอบความสามารถใน
การยบัย ั้งโปรตีนของไวรัสพบว่า สารสกดัไดคลอโรมีเทนของเปปเปอร์มิ้นท์ยบัย ั้ง โปรตีนของ
ไวรัสก่อโรคเริมชนิดท่ี 1  ท่ีขนาด 40 kDa ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประกอบเป็นแคปซิดของอนุภาค
ไวรัส  

นอกจากน้ีเม่ือทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี  ABTS 
decolorization พบว่า สารสกดัไดคลอโรมีเทนของโรสแมร่ีสามารถยบัย ั้งอนุมูลอิสระโดยมีค่า 
TEAC สูงสุดอยา่งมีนยัส าคญัเท่ากบั 1.262 ในขณะท่ีสารสกดัของเสจท่ีความเขม้ขน้ 10 mg/ml 
สามารถป้องกนัการเสียสภาพของ BSA โปรตีน พบวา่มีเปอร์เซ็นต์การป้องกนัการสูญเสียสภาพ
โปรตีนสูงสุดเท่ากบั 75.38  นอกจากน้ี จากการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งโดยวิธี MTT 
พบว่า สารสกดัเมทานอลของคาโมไมด์ให้ค่าความเป็นพิษต่อเซลล์ KB-3-1 สูงสุดโดยมีค่า CD50 
เท่ากบั 0.062 mg/ml ขณะท่ีสารสกดัไดคลอโรมีเทนของลาเวนเดอร์ให้ค่าความเป็นพิษต่อเซลล ์
HeLa สูงสุดโดยมีค่า CD50 เท่ากบั 0.041 mg/ml เม่ือทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ H520, HeLa, 
และ H460 โดยวิธี crystal violet staining พบวา่สารสกดัไดคลอโรมีเทนของโรสแมร่ีให้ค่าความ
เป็นพิษสูงสุดท่ี CD50  เท่ากบั 1.52, 1.034, และ 1.94 μg/ml ตามล าดบั  ขณะท่ีสารสกดัแยกส่วนเม-
ทานอลของโรสแมร่ี RMF4, RMF2, และ RMF2 ให้ค่าความเป็นพิษสูงสุดต่อเซลล์ H520, HeLa, 
และ H460 มีค่า CD50 เท่ากบั1.139, 0.513, และ 1.543 μg/ml ตามล าดบั  
 เม่ือท าการทดสอบสารสกดัเมทานอลของคาโมมายด์ ในเซลล์ KB-3-1 โดยใชค้วามเขม้ขน้
เท่ากบั 0.12 mg/ml พบวา่เปอร์เซ็นตก์ารเกิดเซลล์ comet สูงสุดเท่ากบั 92.43 ขณะท่ีท าการทดสอบ
ไดคลอโรมีเทนของลาเวนเดอร์ ในเซลล์ HeLa โดยใช้ความเขม้ขน้เท่ากบั 0.08 mg/ml พบว่า
เปอร์เซ็นตก์ารเกิด comet cell สูงสุดเท่ากบั 83.05 และจากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดั
ในการเหน่ียวน าให้เซลล์มะเร็งตายแบบอะพอพโตซิส ในชัว่โมงท่ี 24 พบว่า สารสกดัไดคลอโร
มีเทนของโรสแมร่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีท าให้เซลล์ H520 ตายแบบอะพอพโตซิสเท่ากบั 87.4% 
สารสกดัเมทานอลของกะเพรามีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีท าให้เซลล์ HeLa ตายแบบอะพอพโตซิส
เท่ากบั 96.4% ขณะท่ีสารสกดัไดคลอโรมีเทนของคาโมมายด์มีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีท าให้เซลล ์
H460 ตายแบบอะพอพโตซิสเท่ากบั 95.7%  นอกจากน้ีส่วนสกดัแยกส่วนเมทานอลของโรสแมร่ี 
RMF2 มีประสิทธิภาพในการเหน่ียวน าให้เซลล์ตายแบบอะพอพโตซิสไดดี้กวา่ สารสกดัแยกส่วน
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ไดคลอโรมีเทนของโรสแมร่ี RDF5 โดยเปอร์เซ็นต์การเกิดอะพอพโตซิสของเซลล์ H520 และ 
H460 เท่ากบั 85.4 และ 89.5 ตามล าดบั และเม่ือท าการแยกวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีท่ีส าคญั
ใน RMF2 โดยเทคนิค NMR พบว่า เป็นสารในกลุ่ม terpene โดยสรุป สารสกดัโรสแมร่ีมี
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งกลไกต่างๆในการติดเช้ือไวรัสก่อโรคเริม ตา้นอนุมูลอิสระ และตา้น
มะเร็งไดดี้ท่ีสุด ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ ในการพฒันายาท่ีมีประสิทธิภาพ
จากพืชสมุนไพรในการตา้นไวรัสก่อโรคเริม ตา้นอนุมูลอิสระและตา้นมะเร็งในอนาคต. 
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                  สารสกดัพืช        
  


