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بافـت همبنـد یـا مخـاط        تواند در پوست،  می شود که می به هر نوع گسستگی بافت، زخم گفته      
تغییر وضعیت سیـستم ایمنـی و همچنـین فراینـد           فرایند التهاب،  ،از بروز زخم  پس.ایجاد شود 

تـرمیم  جهـت  فـوق را در    هـاي فرایندکه بتواند   اي  هفراورد يارائه.شوندمی فعالترمیم پوست   
بـا   وراآلوئـه هـاي   فرآوردهکه   ه است مطالعات نشان داد  .قرار دهد بسیار کارا خواهد بود     مطلوب

ن خاصـیت   اشـت اکـسیدانی و د   خاصـیت آنتـی   داشتن اثراتی همچـون افـزایش تولیـد کـالژن،         
.از این نظر هستندیبسیار مناسبيگزینه،رسانیآب

تواند باعث استقبال از این نوع از     می کهشد نموده   طور عمده در مناطق خشک ر     به وراآلوئهگیاه  
نظـام   يهزینـه همچنین استفاده از گیاهـان دارویـی       .در بسیاري از نقاط جهان شود     ها  فراورده

داشت و برداشت   گیاهی است که در فرایند کاشت،      وراآلوئه. دهدسالمت را تا حدي کاهش می     
هـا، بـا انـواع فرموالسـیون      وراهاي آلوئـه  فراوردهبر آن سازگاري    و عالوه  نداردي زیادي   هزینه

.کندمیرا ترغیب به استفاده از آن در صنعت داروسازي و آرایشی بهداشتیها فرموالتور
پوسـتی هـاي   زخـم و برخـی بیمـاري      در   وراآلوئـه يبه موارد استفاده  مرورييدر این مطالعه  

.پرداخته خواهد شد
پوستهاي بیماريزخم،،وراآلوئه:هاکلیدواژه

28/04/1399: پذیرش مقاله08/03/1399: دریافت مقاله
132-141):2(11ي ، دوره1399تابستانپوست و زیبایی؛ 

مقدمه

در کـه اسـت لیلیاسـه  يگیاهی از خـانواده    وراآلوئه
هاي محیطتواند در مینوکندمیرشدگرمسیريمناطق

تـوان در مکزیـک،    آلوئـه را مـی    . بسیار سرد دوام بیاورد   
آمریکاي جنوبی، هند،آرام،اقیانوسيحاشیهکشورهاي

.1آمریکاي مرکزي، کارائیب، استرالیا و آفریقا یافت
هـاي کـشیده و حـاوي ژل چـسبناك          برگوراآلوئه

يپیونددهنــدهمــویین الیــاف هــابــرگطــولدر. دارد
. دنشـو مـی یـاه گاستحکام  که باعث وجود دارد بسیاري

دارویی است که شامل     يگیاه منشأ حداقل دو ماده    این  
دراسـت کـه      یا آلـویین   نام مولیژینین یک مایع زرد به   

آلـوئین  .شودمجاور درخت تشکیل می   هايبرگ يپایه
و هـا  فعـال در کاتاریـک  يعنـوان یـک مـاده    بهاز قدیم 
. اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت     هـاي دارویـی مـورد     تصفیه

شـود ژل   حاصل مـی   وراآلوئهدیگر دارویی که از      يماده
ایـن  . شـود هاي دراز گرفته می   واضحی است که از برگ    

بـر  درمـانی  تـأثیر به دلیـل    گذشته  هاي  نیز از زمان  ژل  
پوسـتی  هـاي ها، نیش حشرات و سایر آسـیب      روي لکه 

. 2انسانی و حیوانات مورداستفاده قرارگرفته است
هـا  ترین آن گونه دارد که مهم    400بیش از    وراآلوئه

گرانتانـا، آربورسـنز، جکـسونی،      شامل باربـدنزیس، آدي   

مرورييمقاله
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.3دباشمیسوکوترینا، لیتورالیس، آفریکانا و فروکس
هاي دور کاربرد پزشـکی، آرایـشی و   از زمان  وراآلوئه

در مهندسی بافـت     ازجمله دارویی بسیاري داشته است   
سازگاري و خاصیت سمیت    زیستپذیري،تجزیهدلیلبه

وراآلوئـه شـده کـه     گـزارش . اسـت بودهتوجه  مورد ،کم
تـوان  می. 4را دارد هاي فعال بیولوژیکی    از مؤلفه بسیاري

وراآلوئههاي دارویی منتسب به گیاه      از فعالیت به برخی 
آرتریـت، ضـدباکتري و     اثرات ضدالتهابی، آنتـی   ازجمله

این برخی معتقدند .اشاره کرد ضدقارچ و هیپوگلیسمی  
سـر  ياز ایجـاد شـوره   به دلیل خواص ضـدقارچی      گیاه  

هاي براي کنترل عفونت   وراآلوئهگیاه  .کندجلوگیري می 
وراآلوئـه ژل تـازه  از دیگر اثرات . 5نیز مفید است  قارچی

در .هاي سطحی پوستی اسـت    ها و آسیب  بهبودي زخم 
پی مصرف این دارو، کاهش درد در محل تروما مشاهده          

وراآلوئـه کننـدگی   اثرات مرطوب  همچنین.6شده است ن
بر  وراآلوئه.7شده است نشان داده در محصوالت موضعی  

افزایش جذب سطحی داروهایی مانند مفنامیک اسید و        
.8ه استیید قرار گرفتأکلشیسین مورد ت

ساختار گیاه
هـاي  هـاي مثلثـی و گوشـتی بـا لبـه          این گیاه برگ  

هر برگ  . داردشمار  هاي بی هایی با دانه  دار و میوه  دندانه
ژل شفاف داخلـی کـه      ) 1: شده است از سه الیه تشکیل   

ها، اسیدهاي  ناآب است و بقیه از گلوکومان     % 99حاوي  
شـده  هـا سـاخته   ها و ویتامین  لها، استرو چربی يآمینه
زرد تلـخ    يمیـانی التکـس کـه شـیره        يالیه )2؛است

ــون  ــاوي آنتراکین ــت و ح ــا اس ــته وو گلیکوزیدهاس
سـلول بـه نـام      15-20از  کـه   ضخیم بیرونی    يالیه )3

هـا و  پوست که عملکرد محـافظتی دارد و کربوهیـدرات       
هـاي در داخل پوست بسته   . کندها را سنتز می   پروتئین

ــه  ــه وظیف ــی وجــود دارد ک ــل آب و حمــليعروق ونق
.9نشاسته را برعهده دارد

وراآلوئهژل سازياستریلينحوه
معمـوالً بعـد از حـدود      وراآلوئهرایشی  هاي آ فرآورده

بـر ایـن، ژل   یابنـد و عـالوه   چهار هفته تغییر رنـگ مـی      
زمـان سـفت و کـامالً غیرقابـل     معموالً در همـان مـدت    

وراآلوئهدماي ژل    ،نوینهاي  در فرایند . شوداستفاده می 
ــالیزوري   ــی کات ــواد افزودن ــدود  35از راو م ــا ح 80ت

این افزودن گرمـا    . دهندیم افزایشگرادسانتی يدرجه
هـاي هـوازي موجـود در ژل و    بردن بـاکتري  براي ازبین 
بیـشتر  . جلوگیري از فاسـد شـدن الزم اسـت        درنتیجه  
در خـواص درمـانی ژل      اختاللهایی که باعث    ارگانیسم

بـراي حفـظ     بنـابراین  ،شوند هوازي هستند  می وراآلوئه
ز گرما در   استفاده ا  .ها را از بین برد    آنباید  خواص گیاه   

ایـن  يازجملـه . ژل، عوارض جانبی نیز بـه همـراه دارد        
توجهی از عناصـر    بخش قابل ،این است که گرما   عوارض

را برد بنـابراین، اثـر آن     فعال موجود در ژل را از بین می       
عنـوان بـه . کنـد عنوان یک ترکیب دارویی مهـار مـی       به

کـولی سـاکارید و    لرفتن مو کردن ژل به ازبین   مثال، گرم 
رسـد مـسئول    ها که به نظر می    ها و پروتئین  سایر آنزیم 
،هـستند  وراآلوئـه توجهی از اثـرات درمـانی       بخش قابل 

بــراي حــذفترجدیــدهــايروشدر. کنــدمــیکمــک
ــرارت ــی ح ــهده ــورو ب ــاوممنظ ــر  مق ــازي در براب س

میکروارگانیسم از مواد شیمیایی شامل گلوکز اکـسیداز        
اي از رشـد    نـین مرحلـه   چ .کننـد و کاتاالز استفاده مـی    

کنـد و از   جلوگیري می  وراآلوئهموجودات هوازي در ژل     
آن را بدون افزودن گرما و مشکالت       تواناین طریق می  

سازي ممکن  سایر مراحل پاك  . کردناشی از آن استریل     
در برابـر نـور   وراآلوئـه است شامل قرارگـرفتن مخلـوط      

تـر  ماوراءبنفش و عبـور ژل ازطریـق یـک یـا چنـد فیل             
ــزن      ــک مخ ــه ی ــال ب ــل از انتق ــک قب ــرون کوچ میک

این روش در   باشده  تهیه وراآلوئهژل  . سازي باشد ذخیره
10تماس با هوا و نور مقاوم استمقابل

تکثیر و کاشت
افـشانی صـورت گـرده   یـا بـه    تکثیر این گیاه عمومـاً    

ــسی( ــه ) جن ــا ب ــه ی ــورت قلم ــت ص ــشت باف زدن و ک
تکثیر غیرجنسی عمومـاً   .پذیردمی صورت) غیرجنسی(

باشـد و   مـی  بلنـدتر مناسـب    يسـاقه با  هاي  براي گونه 
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بـراي انجـام امـور تحقیقـاتی         تکثیر جنسی نیز عمومـاً    
فصل بهار بهترین زمان بـراي کاشـت        . پذیردمی صورت

باشد و اوایل پاییز یـا انتهـاي تابـستان          می بذر این گیاه  
. باشـد یم نیز بهترین زمان براي انجام تکثیر غیرجنسی      

این گیاه به تجمع آب در اطراف ساقه و ریشه حـساس            
صاف و فاقد پستی و     هاي  است لذا کشت باید در محیط     

.11بلندي صورت بپذیرد

مروري سریع بر مراحل ترمیم زخم
هاي دلیل صدمات سوختگی، زخم   بهتواندمیپوست

برداشتن پوست، تومورها یا سایر شرایط پوستی،      مزمن،
دیـده،  بافت آسیب  يبراي ترمیم و احیا   . 12آسیب ببیند 

دهد که شـامل تعامـل     ک آبشار مداوم از وقایع رخ می      ی
چهـار  درها  اجزاي سلولی، فاکتورهاي رشد و سیتوکین     

متوالی و همپوشانی ازجمله خونریزي، التهاب،       يمرحله
.13تکثیر و بازسازي بافت یا بلوغ است

وراآلوئهيدهندهترکیبات تشکیل
هاامینویت

و A  ،B1  ،B2  ،B3  ،B12،C  ،Eهاي  شامل ویتامین 
سازي رادیکال  که بیشتر نقش خنثی   است  فولیک اسید   

.14زاد را برعهده دارندآ
هاآنزیم

لیپــاز، آلکــالین فــسفاتاز، لیــاز، هــاي زیمشــامل آنــ
از این بین   . باشدمی دیسموتازوپراکسیداز، برادي کیناز  

ترین و سوپراکسید دیسموتاز قوي   گلوتاتیون پراکسیداز 
کیناز نیز اثرات ضدالتهابی    برادي. باشدمی اکسیدانآنتی

.15کندمیسازي برادیکینین اعمالرا ازطریق غیرفعال
ترکیبات معدنی

ــدیم، ــس، روي،    س ــز، م ــزیم، منگن ــیم، منی پتاس
ازجمله ترکیبات معدنی موجود در این      آهن   وکرومیوم

هـا  باشند که نقش مهمی را در عملکـرد آنـزیم         می گیاه
اکـسیدانی  همچنین تا حدودي اثرات آنتی    . کنندمی ایفا

.15نیز دارند

قندها
. مخاطی و زیر پوسـت قـرار دارنـد         يدر الیه ها  قند

ســاکاریدو پلــی) گلــوکز و فروکتــوز (مونوســاکارید
موجـود در   هـاي   ازجملـه قنـد   ) مانوزگلوکومانان و پلی  (

ي کنندهبیشتر نقش تعدیل  ها  ریدساکاپلی.باشدمیگیاه
عنـوان یـک   گلوکومانان نیز به. 16سیستم ایمنی را دارند  

ساکارید نقش مهمی در بهبود زخـم را دارد کـه در            پلی
.شودمیادامه به آن پرداخته

هااسترول
ول و  بتاسیتوسـتر مواد بـه کمپـسترول،    ازجمله این 

لوپئول خاصیت ضدمیکروبی  .کرداشارهتوانمیلوپئول
بتاسیتوســترول نیــز ازطریــق. 14داردنیــزضــددرديو

فیبروبالست سبب افزایش  رشدفاکتوريگیرندهتحریک
.شودمیزخمترمیمدومي مرحلهدرکالژنساخت

هاهورمون
تـوان بـه آکـسین و ژیبـرلین       ها می ازجمله هورمون 

.کنندمیاشاره کرد که در بهبود زخم کمک شایانی
آمینواسیدها

ــیالژ  ــهموس ــورد از 20،وراآلوئ ــید  22م ــورد اس م
مـورد اسـید آمینـه       8مورد از    7غیرضروري و    يآمینه

.17داردراضروري
لیگنین

و سبب استوراآلوئهدرونیژلدرکهمواديازجمله
.15شودمیموضعیي مواد در استفادهنفوذ سایرافزایش

وراآلوئهمکانیسم اثر 
نوسیت و ماکروفاژها،   وسازي م از طریق فعال   وراآلوئه

IL6و  IL1،IL2شامل  ها  افزایش آزادسازي سایتوکاین  

فـاکتور رشـد و   چنین تحریک ترشـح  و همها  اینترفرون
TNF     هـا گلیکوپروتئین.18کندبه بهبود زخم کمک می
16طبیعی شـامل پـروتئین، کربوهیـدرات و     هاي  پلیمر

نقش ها  باديباشند که در شناسایی آنتی    می اسید آمینه 
وراآلوئـه موجـود در    هاي  چنین گلیکوپروتئین هم. دارند
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توانــد ســبب کــاهش تــورم و درد شــوند و میــزان مــی
گلوکومانـان موجـود در   .19بهبودي زخم را تسریع کنند  

سـاکاریدهایی ماننـد مـانوز     که غنی از پلـی     وراآلوئهژل  
کـردن زخـم نقـش بـسزایی        تواند در ترمیم  می باشدمی

اي هـ ازطریق تحریک گیرنده  گلوکومانان  . 20داشته باشد 
تولیـد و ترشـح     افـزایش سببفاکتور رشد فیبروبالست  

تنها میـزان کـالژن را در       نه وراآلوئهژل  . شودمی کالژن
را افزایش داده، بلکه ضمن ایجاد تغییر در        هامحل زخم 

هـا را   عرضـی بـین ایـن رشـته       اتصاالتکالژن،ساختار
.20و21کندبهبود زخم را تسریع میدرنتیجهافزایش داده
هـــاي دیگـــر نیـــز نـــشان داده کـــه وهشدر پـــژ

ازطریـق   وراآلوئهيعنوان یکی از اجزا   بتاسیتوسترول به 
و رســپتور آن در محــل VEGFافــزایش میــزان بیــان 

زخم، موجـب افـزایش آنژیـوژنز و تـرمیم هرچـه بهتـر              
از سوي دیگر وجـود    . 22دیده شده است  هاي آسیب بافت

و روي بــه اثبــات رســیده Cو Eهــایی نظیــر ویتــامین
اثر ضدباکتریایی ژل آن     وراآلوئهاز خواص دیگر    . 23است

ــوده اســت دانی نظیــر اکــسیسیــستم آنزیمــی آنتــی.ب
گلوتــاتیون پراکــسیداز و ســوپر اکــسید دیــسموتاز بــه 

سازي رادیکـال آزاد تولیدشـده در محـل زخـم و            خنثی
.24کندترمیم زخم و کاهش التهاب کمک می

ــهموســیالژ  د شــامل برخــی ترکیبــات ماننــوراآلوئ
و برخی از اسیدهاي آمینه است       Cویتامین   ،Eویتامین  

توانند در تسریع روند بهبود زخـم نقـش مهمـی           که می 
دهـد  هـا نـشان مـی     اي که آزمایش  گونهداشته باشند به  

با افزایش تولید کالژن و همچنین ویتـامین         Cویتامین  
E روند بهبود زخـم    اکسیدان قوي در  عنوان یک آنتی  به

بـا اثـرات ضـدمیکروبی و ضـدالتهابی،         . 25شـود وارد می 
نیز باعث پیشرفت رونـد بهبـود زخـم          وراآلوئهوسیالژم

ــهموســیالژ . 26شــودمــی هــاي آنزیمــی ســامانهوراآلوئ
اکــسیدانی ماننــد گلوتــاتیون پراکــسیداز و ســوپر آنتــی

ــسموتاز  ــسید دی ــی دارداک ــا خنث ــه ب ــردن ک ــأثیرک ت
ولیدشده در محل زخم و با خاصـیت        هاي آزاد ت  رادیکال

.27کنندها روند بهبود زخم را تسریع میضدالتهابی آن

وراآلوئهکاربرد 
 ن گلوکومانـان   شتاز این گیاه به دلیل دا     : بهبود زخم

،شـوند و ژیبرلین که سبب افزایش سنتز کالژن مـی        
صـرفاً   وراآلوئـه . 28شـوند در بهبود زخم استفاده مـی     

شود بلکه سبب تغییر   افزایش سنتز کالژن نمی   سبب
شود و همچنین  ساختار کالژن خصوصاً نوع سوم می     

و دهدها را نیز افزایش می    اتصاالت عرضی بین رشته   
.29گـردد تا حـدودي سـبب بهبـود اسـکار نیـز مـی            

mRNAازطریــق افــزایش بیــان وراآلوئــهموســیالژ 

زایـی  زي پالسمینوژن به رگسامتالوپروتئیناز و فعال  
.30کنندمیاندوتلیال کمکهاي سلول

از دالیـل ایـن ویژگـی   یکی:اشعهدر برابر محافظت،
هـاي رادیکـال  است که  اکسیدانآنتیپروتئینوجود

ســوپر اکــسیدســرکوبازوبــردمــیرا از بــینآزاد
.31کندپراکسیداز جلوگیري میگلوتاتیونودسموتاز

این ویژگی به دلیل مهار سیکلواکـسیژناز       : ضدالتهاب
ترین دیجد. دهدرخ می  E2و کاهش پروستاگالندین    

،وراآلوئــهشــده از خراجتترکیــب ضــدالتهاب اســ  
همچنـین اثـرات    . 32نـام دارد  گلیکوزیل کرومون   سی

را بـه ترکیبـات اسـترولی نظیـر          وراآلوئهضدالتهابی  
ازطریــق بتاسیتوســترولکمپــسترول، لوپئــول و  

A2کیناز و کـاهش ترومبوکـساین       زي برادي اسفعال

.33دهندمینسبت
حیوانی مشخص شـد    یک تحقیق در: ایمنیسیستم

و IL1و آزادسـازي  افزایش سـنتز  سبب وراآلوئهکه  
TNF34شودمی.

وراآلوئه: ضد پیري و چروك پوست     ،کنندگیمرطوب
شود و از این طریق     میها  سبب تحریک فیبروبالست  

. گـردد مـی  االسـتین باعث تولید فیبرهاي کـالژن و     
هــاي اثــرات منـسجم بـر روي سـلول   چنـین بـا  هـم 

. دشـو سـطحی، باعـث لطافـت پوسـت مـی         اپیدرمی
يشـده هـاي سـخت  اسیدهاي آمینه همچنین سلول   

.35کنندپوست را نرم می
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دوز استفاده در مصارف خارجی
سوختگی

حـاوي  هـاي   خالص یا فرآورده   يوراآلوئهژل داخلی   
ــه10%-70% ــیيژل آلوئــ ــا  . داخلــ ــد بــ ژل بایــ

گـراد  سـانتی  يدرجه 75-80پاستوریزاسیون در دماي    
بار در روز بر     3دقیقه تثبیت شود و      3تر از   به مدت کم  

.روي منطقه آسیب دیده قرار گیرد
درماتیت سبورئیک

در یک امولسیون آبگریز دو بار در روز         وراآلوئه% 30
.36دیده استعمال شودمنطقه آسیبدر

پسوریازیس و تبخال دستگاه تناسلی
بـار در روز     3ژل آلوئـه     %5/0کرم هیدروفیل حاوي    

.37دیده استعمال شودمحل آسیبدر
موضعیيعوارض جانبی در استفاده

و در افراد حـساس ممکـن اسـت قرمـزي، سـوزش             
هـاي آلرژیـک    واکـنش . ایجـاد شـود    ندرت درمانیـت  به

ماننـد آلـوئین و باربـارین        ها،بیشتر ناشی از آنتراکینون   
کوچـک   يرا در یـک ناحیـه     آنبهتر اسـت ابتـدا      . است

.15بمالید تا آزمایش آلرژي احتمالی انجام شود
موضعیيتداخالت در استفاده

تواند سبب افـزاش    می وراآلوئهموضعی از    ياستفاده
.15هاي حاوي استروئید مانند بتامتازون شودجذب کرم

بررسی تحقیقات سایر دانشمندان
ياثــرات شــیرابه 2016در ســال اي هدر مطالعــ

بررسـی  ترمیم زخم دیـابتی مـورد     در وراآلوئهزردرنگ  
ترمیم زخم در گـروه تجربـی       زمان متوسط.قرار گرفت 

ورا و  زردرنگ گیـاه آلوئـه     يترکیب شیرابه  تیمارشده با 
بـود  کمتـر بره موم نسبت به چهار گروه دیگر         يعصاره

)01/0P≤( .  شناسـی نیـز عالئـم بهبـود        در بررسی بافت
زردرنگ گیاه   يبافت پوست در درمان با ترکیب شیرابه      

بره موم نسبت به چهار گـروه دیگـر          يو عصاره  وراآلوئه
ایـن تحقیـق    . )≥01/0P(استداشته  داريتفاوت معنی 

زردرنـگ  ينشان داد که تجویز موضعی ترکیب شـیرابه  
هـاي  مـوم رونـد بهبـود زخـم        يو عـصاره   وراآلوئهگیاه  

سال یک بررسی دیگر در   در  . 38کنددیابتی را تسریع می   
ــرات 1988 ــهاث ــیلور، وراآلوئ ــولفادیازین، س ــرمس ک

سالیسیلیک اسید و گذاشتن یک گاز استریل سـاده بـر           
روز 30میــانگین وراآلوئــه.ندروي زخــم مقایــسه شــد

. ودي را داشـتند   روز بهب  50بهبودي و سایرین میانگین     
هش میزان باکتري و عفونت در گروه       ااینکه اثر ک   ضمن

تفاوت معناداري با گـروه تحـت        وراآلوئهتحت درمان با    
.39درمان با سیلورسولفادیازین نداشت

ياثـرات ضـدالتهابی و بهبوددهنـده   1994در سال   
بحـث قـرار    به دلیل داشـتن قنـد مـانوز مـورد          وراآلوئه

.40گرفت و اثرات آن اثبات شد
در  وراآلوئـه ياي دیگر اثرات بهبوددهنده   در مطالعه 

مقایسه با گاز وازلین در بهبود زخـم موردبررسـی قـرار            
روز در 89/11بـا میـانگین     وراآلوئهفت که نشان داد     گر

مراتب اثربخـشی  روز اثر گاز وازلینه به 19/18مقایسه با   
.41زمان بهبودي داردبهتري ازلحاظ کاهش مدت

جهت اثبات   وراآلوئهدر تحقیقی دیگر از سانتریفیوژ      
به این شکل که در یـک   ؛ن استفاده شد  آر ضدالتهابی   اث

و در گروه دیگر از قسمت       وراآلوئهگروه از سوپرناتانت و     
و اتـانول بـود اسـتفاده        وراآلوئـه شده که شامل    نشینته

و بهبـودي بـا     % 4/29درصد بهبودي با سوپرناتانت     . شد
شــده نــشینو بهبــودي بــا محلــول تــه% 4/37وراآلوئــه

% 1/12تنهـایی   به وراآلوئهدهد  که نشان می  بود  % 1/47
توانـد ناشـی از آمینواسـید       اثر ضدالتهابی دارد کـه مـی      

.42آن باشدموجود در ساختار
بـر  یشواهد مبن2007یکی از مطالعات در سال      در
به  2012در سال   و   43شدن زمان بهبودي گزارش   کوتاه

در کاهش درد بیماران سـوختگی اشـاره         وراآلوئهاثرات  
ــد ــال  .44شـ ــه در سـ ــک مطالعـ ــرات 2002در یـ اثـ

UVBيسفیدکنندگی ایـن ژل در اثـر برخـورد اشـعه          

.45یید قرار گرفتأمورد ت
دابورکار و همکاران نشان داد که اسـتفاده         يمطالعه
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زخـم پـاي     بهبـود باعث   وراآلوئهاتانولی ژل    ياز عصاره 
دیگـري نـشان داد   يمقالـه . شودها میدیابتی در موش 

تواند درمـانی بـراي صـدمات سـوختگی         می وراآلوئهکه  
شواهدي را اثبات کردند که     و همکارانش  Oryan. باشد

ــهد موضــعی کــاربر يهــایژگــیباعــث بهبــود ووراآلوئ
يهــابیوشــیمیایی، مورفولــوژیکی و بیومکــانیکی زخــم

یـک  . 46شـود پوستی بهبودیافته در موش صحرایی مـی      
و  وراآلوئهماد  بررسی کارآزمایی بالینی گزارش داد که پ      

ــود  اک ــومی را بهب ــود زخــم اپیزیوت ــدوال ســرعت بهب لن
را براي تسریع در بهبود     توان آن بخشند؛ بنابراین می  می

.47اپیزوتومی در نظر گرفت
د کـه  شـ در تحقیقـی دیگـر عنـوان        2015در سال   

در اثر سوختگی کامل پوست، یک اثر مثبـت را        وراآلوئه
دهـد و   توجهی نشان می  با کاهش التهاب به میزان قابل     

تواند باعـث   کند که می  را ایجاد می  ومییک بافت گرانول  
توجـه  نتایج مثبت قابل   براساس. شتاب بهبود زخم شود   

شـده اسـت کـه تحقیقـات تجربـی      این مطالعه، توصـیه  
ــم  ــشتر و ه ــا بی ــین آزم ــاشیچن ــراي  يه ــالینی ب ب
عنوان یـک روش بیولـوژیکی      به وراآلوئهاستانداردکردن  

.48سوختگی پوست انجام شوددرماندر
بـر   وراآلوئهاي در رابطه با اثر      مطالعه 2016ر سال   د

بهبود زخم و اسکار و وابسته به دوز بودن یا نبـودن آن             
این مطالعه سه گروه استفاده شـد کـه         انجام شد که در   

سالین برروي زخم استفاده شد و در       در یک گروه نرمال   
و در گـروه دیگـر      mg/ml52با دوز    وراآلوئهگروه دیگر   

mg/ml50    در  وراآلوئـه اثـر   . برروي زخم استعمال شـد
روز  30چنـین بهبـود اسـکار طـی         بهبود التهاب و هـم    

اثر افزایش میزان بهبودي همراه      نیهمچن. مشاهده شد 
.46با افزایش دوز نیز مشاهده شد

هاي بنیـادي مزانـشیمی در     از سلول  2018سال   در
تزریقـی   يعنـوان فـراورده   بـه  وراآلوئههیدروژل   يپایه

و  وراآلوئـه در این مطالعه    . براي بهبود زخم استفاده شد    
. مخلـوط شـدند  % 50-%50هاي بنیادي به میزان     سلول

و کاهش تشکیل اسکار     bFGFو   TGFb1اثرات کاهش   

ژل  يهاي بنیادي در پایه   لسلو بیترک. مشاهده گردید 
رشد هاي  و فاکتور ها  دلیل افزایش سایتوکاین  به وراآلوئه
را براي ترمیم زخـم و  يتواند درمان جدید و کارآمد  می

. عدم تشکیل اسکار شکل دهد
مـورد  وراآلوئـه اثرات آنتی باکتریال     2007در سال   

%10-%15د در غلظـت  شبحث قرار گرفت که مشخص      
.49از رشد میکروب جلوگیري کند% 50تواند تامی

ی هــاي پوســت ورا در زخــماســتفاده از ژل آلوئــه 
تـر زخـم و     هنـدي منجـر بـه تـرمیم سـریع          يخوکچه

رسـانی در  هاي خـونی و بهبـود خـون   بازآرایی بهتر رگ 
.39ها شده استمحل زخم

،PVAاز یــک زخــم پــوش شــامل 2009در ســال 
PVP،HPMC   م در ایـن زخـ    . رونمـایی شـد    وراآلوئهو

عنــوان یــک پلیمــر دارویــی بــهPVPو PVAپــوش از 
متعارف در پوشاندن زخـم اسـتفاده شـد کـه حاللیـت             

ها حـداقل   دارند و میزان سمیت آن    نسبتاً خوبی در آب   
PEGکردن  ها حاکی از آن است که اضافه      گزارش. است

افــزایش را باکتریــال آنبــه ایــن پلیمــر خاصــیت آنتــی
کـردن  ده شـد اضـافه    در ایـن مطالعـه مـشاه      . دهـد می

برافـزایش  در درمـان زخـم عـالوه       مریبه این پل   وراآلوئه
یـزان چـسبندگی و     مسرعت بهبود زخـم، بـه افـزایش         

.کندهدایت مواد براي بهبود زخم کمک می
ور و همکاران غلظـت مطلـوب       شعله 2016در سال   
هـاي بنیـادي    در ترکیب با سلول   را  وراآلوئهموردنیاز از   

،10هـاي  در این مطالعه از غلظـت   .دندموردبحث قراردا 
هاي بین غلظت . استفاده شد  وراآلوئهاز   100و   25،50
سازگاري یا عـدم تخریـب      ازلحاظ زیست  50و   10،25

هاي بنیادي اختالف معناداري مشاهده نـشد امـا         سلول
بهترین غلظـت  ،ساعت3بعد از % 100در مقابل غلظت  

هـاي بنیـادي،    ممکن در رابطه با عـدم تخریـب سـلول         
عنوان به وراآلوئهبهترین روش اختالط    .بود% 50غلظت  

.باشدمی50/50هاي بنیادي نسبت حامل سلول
هـاي  اثرات موضعی و تزریقی سـلول 2013در سال   

بین مشخص گردیـد کـه   اینبنیادي بررسی شد که در    
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رغم مؤثربودن هر دو روش، میزان بهبودي تأخیري        علی
از فـرم تزریقـی   % 20فـرم موضـعی   سوم در  يدر هفته 

اثـرات   2003در یـک مطالعـه در سـال         .50بیشتر است 
عنوان ضدچروك موردمطالعه قرار گرفت کـه       به وراآلوئه

باعـث بهبـود     وراآلوئـه هاي ژل   نتیجه گرفتند دستکش  
وچروك و کـاهش    یکپارچگی پوست، کاهش ظاهر چین    

.35شوندقرمزي و التهاب پوست می

گیرينتیجه
ــهاســتفاده از  ــهوراآلوئ ــود درگذشــته ب منظــور بهب

شد امـا اکنـون     یک و دو استفاده می    يهاي درجه زخم
.دروکـار مـی   هـا بـه   عنوان یکی از اجزاي زخم پـوش      به

هـاي  به همـراه سـلول     وراآلوئهامروزه بازتاب استفاده از     

توجـه قرارگرفتـه اسـت کـه در مـصارف           بنیادي مـورد  
درواقع . 51پزشکی و پوستی به اثبات رسیده است      دندان

لتهابی و محـافظتی ایـن گیـاه در         با توجه به اثرات ضدا    
بنیادي گامی رو به جلـو در اسـتفاده از          هاي  برابر سلول 
وراآلوئـه اثـرات   يعنـوان داربـست یـا پایـه       این گیاه به  

هاي زیر اثـرات مثبـت ایـن     تاکنون در بیماري  . باشدمی
بیمـاري سـبورئیک، درماتیـت : شده اسـت  گیاه بررسی 

تناســلی،دســتگاهتبخــالولگــاریس،پــسوریازیس
پیـشگیري مـورد 30،)2نوع(دیابتپوست،سوختگی

موکوزیـت، زخـم، بهبـود اولـسراتیو، کولیتسرطان،از
پالنـوس، لـیکن ولگـاریس، آکنـه، پرتودرمانی،درمانیت

.15یبوستوآفتیاستوماتیتسرمازدگی،
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Wounds are any type of tissue dehiscence which can occur on
skin, mucosae or connective tissue. After the wound has
created, inflammatory process, the immune system changes as
well as the skin repair cascade will be activated. To provide a
product that can direct the above processes in a desirable
repair mechanism will be useful. Studies have shown that aloe
vera products, with effects such as increased collagen
production, antioxidant and water retaining properties, are
good options.

Aloe vera grows mainly in arid regions and this fact can be
welcomed in many parts of the world. The use of medicinal
herbs also reduces the cost for the health systems. Aloe vera is
a plant that does not require much cost for plant and harvest.
Besides, the compatibility of aloe vera products with a variety
of formulations encourages formulators to use it in the
pharmaceutical and cosmetic industries.

In this review, the use of aloe vera in wound management and
some skin diseases will be discussed.
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