
   : آشنايي با خواص آلوئه ورا
  

، بر روي  ديوارهاي معابد مـصري ديـده شـده            آلوئه ورا هايي از     نقاشي    
 آلوئـه ورا . اين معابد در هزاره چهارم قبل از ميالد بنا شـده اسـت   . است

 بـود، بـه هنگـام خـاك سـپاري، بـراي       نام گرفتـه  "گياه جاودانگي"را كه 
   . آوردند فراعنه هديه مي

سـال قبـل از   The Egyptian Book of Remedies" )1500" كتـاب 
ها، معالجه پوست و تهيه        در درمان عفونت   آلوئه ورا از كاربرد   ) ميالد مسيح 

، در )دان يونـاني  فيزيـك ("ديـسكوريد " .داروهاي ملين سخن گفتـه اسـت  
ريـزش   را جهت التيام زخـم، جلـوگيري از          آلوئه ورا د،  ميال  پس از  74سال  
  .، مفيد دانستهمورئيد و معالجه  هاي دستگاه تناسلي ، درمان زخم مو

ها آن را در قـرن شـانزدهم، از منطقـه             بازرگانان عرب، در قرن ششم بعد از ميالد، اين گياه را به آسيا آوردند و اسپانيايي               
 به منظور درمـان التهـاب   راآلوئه ومصرف كلينيكي ) 1930(در عصر جديد . بردند (World New) مديترانه به برّ جديد

ي هـم   يا صـحرا  يـ ابـاني   يي اسـت كـه بـه آن زنبـق ب          يقـا يآلوئه ورا خاص مناطق آفر      .پوست ناشي از اشعه ايكس آغاز شد      
  .شود ده ميينام... و » اه ملكهيگ«، »يياه دارويگ«، »اه جاودانگييگ«ي چون يها امدر برخي كشورها با ن. نديگو مي

هـا،    ونـاني يپـس از آنهـا      . گرفتنـد   ا به كار مي   ه  ها و عفونت    ها، سوختگي   اه را براي درمان زخم    ين گ يها ا   ن بار مصري  ينخست
  .كردند اه استفاده ميين گيها و منظورهاي مختلف از ا وهيها به ش ييقايها و آفر يياياسپان

تند ژل صـاف    افيشد و در  اه انجام   ين گ يي ا يبات و خواص دارو   يروي ترك عي بر   يقات علمي و وس   ي به بعد تحق   1930از دهه   
  .ها دارد ها و سوختگي بي در درمان زخمياه قدرت عجين گيشده ا

ل آن توسـط  يكند اما از كشف خواص بي بـد  فا ميي كه نقش مهمي را در پزشكي سنتي ا      اگرچه آلوئه ورا هزاران سال است     
  .ادي نمي گذرديطب مدرن امروزي زمان ز

هـاي سـوختگي بـا        ها و كرم    ها، مرطوب كننده    شي مثل ضدآفتاب  ي محصوالت آرا  كي از مواد سازنده   ياغلب مردم به عنوان     
  .آلوئه ورا آشنا هستند

دكنندگان شـامپو مـدعي هـستند       يتول. مياما امروزه حضور رو به فزوني آلوئه در محصوالت متعدد و متنوعي را شاهد هست              
  .آل كرده است دهيكننده ا ماه آن را براي ساخت انواع شامپو و نرين گي ا5/4ته معادل يديكه اس

داننـد و آن      د و متعدد مـي    يز مصارف خوراكي آلوئه ورا را به اندازه مصارف خارجي آن مف           يه ن ين تغذ يدر حالي كه متخصص   
  .كنند را به اشكال مختلف از جمله عصاره، ژل، كپسول و پودر عرضه مي

ع ين در صـنا يره و همچنـ يـ پوت، دوغ و غها، كم   نوشابه ي شامل انواع  يع مختلف غذا  يي در صنا  ياه دارو ين گ يدر حال حاضر ا   
هـا،     در كپـسول   ييـ ع دارو يهـا و در صـنا       ندهيهـا، شـو     هـا، شـامپوها، صـابون       ونيها، لوس    بهداشتي شامل انواع كرم    شي و يآرا

  .رديگ ره مورد استفاده قرار مييهاي جوشان و غ قرص



   :تركيبات مهم 
               بـه ميـزان     BوA2 هـاي   جملـه آلـوئين  گياه، حاوي مشتقات هيدروكـسي آنتراسـن از  

  Cو 2A ،Bكرومـون از جملـه آلوئـه رزيـن      درصد كـل تركيبـات و مـشتقات   25 -40
  .است

هـا از     گلـوكز، مـانوز و سـلولز، آنـزيم        : تركيبات مهم ديگر آلوئه شامل قندها از جملـه        
و   B1 ،B2 ،B6 ،C ،E :يي نظيـر هـا  ويتـامين اكسيداز، آميالز و كاتاالز، همچنين : جمله

   .باشند ، مس و كروم ميروي، منيزيم، سديم، كليسم :مانند مواد معدنيو  اسيد فوليك
  
  
  

  : اثرات مهم 
 ، به عنوان يك مسهل قوي بوده و داراي خواص ديگري از جمله ضـد ورم ، ضـد ميكـروب ،التيـام                        آلوئه ورا خاصيت اصلي   

  . اشدزخم ها ،ضد آفتاب و ضد سوختگي مي ب
ژل  الوئه اثرات خوب ومفيدي بر روي سوختگي هاي معمولي ، سوختگي هاي حاصله از اشعه ،زخـم هـا و صـدمات ديگـر             

  . پوست دارد
باشد كه در درمـان پـسوريازيس          درصد ژل آلوئه مي    5/0هيدرو فيليك تهيه شده از        هاي    هاي آلوئه، كرم    يكي از فرآورده  
) مـدت شـش مـاه    آسـم   (تاليـان بـه  و مب ايدز ، افراد مبتال به زخم معده آن براي همچنين ژل خوراكي. بسيار خوب است
  . مصرف مي شود

  
  
  

   : آلوئه ورامهم ترين اثرات گزارش شده 
، ضد سرطان، ضد ميكروب، ضد قارچ، ضد ويروس، ضد آفتاب سـوختگي،   ضد آلرژي

كاهش دهنده قند خون، مـسهل، ضـد كـرم، ضـد ورم، مرطـوب كننـده و نـرم كننـده،                      
  كبد، مقوي معده و ملينآور،  قاعده

  
  
  
  
  
  



  
  :شود آلوئه ورا براي مصارف پوستي استفاده گردد عبارتند از ي كه سبب مييايمزا

 
  .ار حساسيا پوستهاي بسيباشد ، بخصوص اگزماي دور چشم   در درمان تركهاي پوستي و خشكي پوست موثر مي-1
  .گردد ا كرم آلوئه ورا براي پوستهاي خشك مناسب بوده و سبب نرم شدن و براق شدن پوست ميي روغن -2
  .رددگ م بافت پوست مييشتر به سلولهاي پوست، سبب ترميب ژن ي با رساندن اكس-3
  .كند دا كردند را نرم ميي پ ي كه در اثر آفتاب ، سوختگيي پوستها-4
  .سازد ن پوست را تازه و درخشان ميين شده بنابرايگزيبرد و سلولهاي جوان جا ن ميياز ب  سلولهاي پوستي مرده را -5
  .گردد ري پوست و چروك آن ميي مانع از پ-6
هـاي    توانـد لكـه     شود و مـي     ن سبب كم رنگ شدن لكه هاي پوستي مي        يبرا شدت رنگدانه هاي پوستي راكاهش داده بنا       -7

  .ن ببرديز از بياه را نيسر س
ن ين بهتـر ير سـاخته بنـابرا    يده و پوسـت را انعطـاف پـذ        يـ ش قدرت جـذب رطوبـت پوسـت گرد        ي آلوئه ورا سبب افزا    -8

  .باشد براي پوست مي مرطوب كننده 
  .باشد ماريهاي پوستي موثر مييري از بيشگي در پ-9

ش داده و سبب باقي مانـدن رطوبـت در پوسـت            يپوست را افزا    ته و نرمي  يسيالست ا E ن  يتامي و   بعلت داشتن كالژن و    -10
  .گردد مي
11- pH   ك به يآن نزدpH پوست است.  
  .توان در كرمهاي ضد آفتاب استفاده كرد  از آلوئه ورا بعلت داشتن خواص ضد سو ختگي مي-12
ك مقالـه در مجلــه  يــبــر گرفتـه از  (مــاري قـارچي اســت مـوثر اسـت    يك بيـ ن انگـشتان پــا كـه   يدر درمـان تـرك بــ   -13
   ).British Journal of General Practiceسييانگل
  . بعنوان پاك كننده براي پوست كاربرد دارد ون آلوئه وراي لوس-14
  .كاربرد دارد )cold cream( ن در كلد كرمها ي كنندگي بر روي پوست دارد بنابرار خنكي تاث-15

 مرطـوب كننـده هـاي    – بهداشتي بخصوص كرمهاي ضـد چـروك   –شي يمحصوالت آرا  در     آلو ئه ورا    در واقع استفاده از   
  .باشـد  د مـي يار مناسب و مفيبس) cold cream( ماسكها ي صورت و كرمهاي پاك كننده و كلد كرمها - رژ لب ها-پوستي

  



  :استفاده مستقيم از ژل گياه 
هـاي گيـاه را قطـع         توان برگ   استفاده مستقيم از ژل آلوئه، مي     براي   

بـا فـشردن    رنگي نمايان مي شود كه در محل قطع شده، ژل بي. كرد
طـور    تـوان از ايـن ژل بـه         مـي برگ گوشتي گياه ژل بيرون مي زنـد ،        

 ســوختگي، زخــم مــستقيم جهــت مرطــوب كــردن پوســت، آفتــاب 
  .  چشم استفاده كردهاي معمولي و نرم كردن اگزماي زير سوختگي

ژل به مرور زمان در معرض هوا تغييـر رنـگ داده  و در نهايـت بـه                   
  . در مي آيد) مايل به سياه (رنگ قرمز تيره 

  

  : عوارض جانبي 
هاي بدن،    ممكن است باعث عدم تعادل آب و الكتروليت       ) مصرف روزانه يك گرم به مدت طوالني      (رف بيش از حد ژل    مص

همچنين مصرف مقادير بسيار زياد آن ممكن است منجـر  . و ضايعات كليه شود اسهال خونيدرس، سقط جنين، زايمان زو
   . به مرگ شود

  

  : موارد منع مصرف 
 ،خـونريزي مقعـد و ضـعف شـديد          نبايد از ژل در زمان تهوع ، اسـتفراغ ، درد هـاي شـكمي              

  . استفاده كرد 
  .در زمان بارداري به غير از دستور پزشك ، مصرف آن ممنوع است

  
  : نكات احتياطي 

اگـر پوسـت   . ك مـي شـود  ينادري سبب واكنش آلرژ براي استعمال خارجي ماده بي خطري است، اما در موارد Aloe ژل
  .ستيق مؤثر نيبراي درمان زخمهاي عم Aloe ژل.دينده ك مي شود مصرف آنرا ادامهيشما تحر

  شيره آن مي تواند سبب گرفتگي يا اسهال روده اي شديد گردد، -
. سبب انقباضهاي رحمي گرديده و سقط جنـين را تحريـك كنـد    زنان باردار يا شيرده نبايد اين ماده را مصرف كنند زيرا ممكن است

 .شود روده اي، انسداد روده اي، آپانديسيت يا درد معده مبهم تجويز مي -بيماريهاي معده اي براي درمان Aloe مصرف مسهل

  . براي مصرف بيش از دو هفته آن بايد با پزشك مشورت كرد
 ساعت پس از مصرف، ممكن است مشكالت جدي وجود داشته باشـد كـه بايـد بـه پزشـك                     24در صورت تاثير نكردن تا      

  مراجعه كرد
  .ان مشخص نيست، بنابراين در اين گونه موارد بايد با پزشك مشورت كردچون تأثير تركيبات آلوئه در كودك

  مقدار مصرف. هاي صنعتي آلوئه، براي سنين باالي ده سال و حداكثر به مدت دو هفته استفاده شود بهتر است از فرآورده
دروكسي آنتراكينـون   گرم هي    ميلي 10 -30 گرم است كه اين ميزان معادل        0/0 4 -17/0عصاره آلوئه در سنين مختلف      

   .در روز است



  :مرور كلي خواص داروئي 
  . ران گرم و خشك استيم اي از نظر طب قدآلوئه ورا 
   .د استيت ضدالتهابي است كه براي معده، روده كوچك و روده بزرگ مفيد چرب با خاصي اس3اه حداقل داراي ين گيا  
ز يانگ ت اعجابيبا خاص » آلوئه ورا «. E و   C  ،B12  ،B6  ،B2  ،B1  ،Aن  يتاميدهنده آن عبارتند از و      ليهاي تشك   نيتاميو 

  .كننده قرار دهد ار شخص مصرفيهاي ضروري بدن را در اخت نهيد آميتواند تمام اس خود مي
از يـ ك جا جمع شدن تمام مواد مورد ن       يبلكه همراهي و    . ستيالعاده ن   ز و خارق  يانگ  ي شگفت ياه به تنها  ين گ يز ا يچ چ يه 

  .ي است كه آن را منحصر به فرد كرده استيهاي مختلف غذا گروهبدن از 
ن حاوي پلي   يكند و همچن    ع مي يري و روند بهبود را تسر     ين است كه از تورم و درد جلوگ       يكوپروتئي حاوي گل  Aloeژل   

   .كند ك مييم پوست را تحريد است كه رشد و ترميساكار
بـا  . شـود   گرفتگي دردناك عضالت شود، غالباً اسـتفاده نمـي          واند سبب ت  دي است، اما چون مي    ياه مسهل مف  ين گ يا  ره  يش 

  .ا اندازه سنگ را كوچكتر كنديري يشگيه پيتواند از سنگ كل  ميAloeره يزان مصرف كمتر، شيم
   .د استيبراي معالجه آسم مف 
  .سوء هاضمه را برطرف مي كند 
  .د استيمفدر معالجه صرع  
   اثر ضد كمر درد 
  .ه مي كنديا تصفخون ر 
  .رابه آنرا روي پوست بماليديدگي حشرات شيبراي برطرف كردن خارش ناشي از گز 
  .اگزما را درمان مي كند 
  .براي معالجه اسهال خوني مفيد است 
  .ديده و موها را با آن ماساژ دهيزش مو ، شيرابه آنرا به سر ماليبراي رفع ر 
  .گرفتگي كبدي را برطرف مي كند 
  .ديام زخم ها شيرابه آنرا روي زخم بماليبراي الت 
  .ديد و ژله آنرا به پوست بمالين كرم مرطوب كننده است برگها را بشكني بهترآلوئه ورا 
  اه قند خون خود را كنترل كنندين گيماري قند مي توانند با مصرف ايان به بيمبتال 
  .ديب مخلوط كرده و استفاده كن را با آآلوئه ورارابه يبراي شستن چشم و زخم ها ش 
باشـد كـه در درمـان          درصـد ژل آلوئـه مـي       5/0هيـدرو فيليـك تهيـه شـده از            هـاي     هاي آلوئه، كـرم     يكي از فرآورده    

  . استمفيديازيس بسيار پسوريازيس 
  .مصرف مي شود) مدت شش ماه ( ايدز ، افراد مبتال به زخم معدهژل خوراكي آن براي   

  
  :گرد آوري و تدوين 

   كارشناس تحقيق و توسعه –مليحه سازنده 


