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Abstract 

Background: Nowadays, with the development of drug resistance, the use of herbs as an 
alternative to chemical drugs is considered by researchers. In this work, effects of Aloe vera extracts 
on clinical isolates was studied.  

Materials and Methods: Aloe vera plant medicinal plants were obtained from a greenhouse. 
Three extracts including essential oils, extracts and no essential oils and essential oil extraction method 
also includes a complete extract of Aloe vera were prepared Percolation total. To investigate 
Microbiology extracts of two strains of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis 
clinical strain of Gram-positive and Gram-negative isolates of Klebsiella pneumoniae and Escherichia 
coli strains Staphylococcus aureus ATCC25923  were used as well. Evaluate the effect of two 
methods: Kirby-Bauer disk with the minimum inhibitory concentration (MIC) was performed using 
microplate dilution. Turbidity was determined by an ELISA reader apparatus.  

Results: All extracts of aloe vera on Klebsiella with a diameter of 32 ± 2 mm mg/ml285.7 
concentration with microplate dilution method was 2.23 mg/ml. Staphylococcus aureus and MIC zone 
diameter of 30 ± 2 mm and mg / ml 2.23, Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli mg/ml4.46 
mm 17.85 mm 30 ± 5 mg / ml 17.85 respectively. Similar concentration of 17.85 mg ml Aloe Vera 
with a circle formed by the disk mc / ml 10 gentamicin was shown. This effect is similar to other 
bacteria antibiotics gentamicin, clindamycin, erythromycin, and Cefixime compared with Aloe Vera 
extract has been proven. Essential oils made from all parts of the same whole extract of aloe vera, but 
not essential extracts, bacteria studied were ineffective.  

Conclusion: In this study the effects of similarity and some excess water Asrsarh Aloe Vera 
with common antibiotics on bacteria causing the infection was confirmed. Therefore, by production of 
appropriate pharmaceutical plant drugs with fewer side effects, bacterial infections couled be treated 
properly.  

Keywords: Aloe Vera extract, MIC, susceptibility, Staphylococcus aureus, Klebsiella, 
Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli  
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 مقاله پژوهشی                                                                                                                  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك
 39-46، 1393، شهریور )87شماره پیاپی (6، شماره17                                                                                                                            سال 

 

هاي انتخابی روي  هاي آلوئه ورا و آنتی بیوتیک اي اثر انواع عصاره بررسی مقایسه
 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس آرئوس، کلبسیال بالینیهاي  سویه

  پنومونیه و اشرشیاکلی 
  

  *2، محمد ارجمندزادگان1مریم صدرنیا 
  

  تهران، تهران، ایراننور پیام دانشگاه شناسی، زیست گروهاستادیار،  -1

  ، اراك، ایران، دانشگاه علوم پزشکی اراكمرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان و گروه میکروبیولوژياستادیار،  -2

  
 11/4/93: تاریخ پذیرش16/2/93: تاریخ دریافت

 

   چکیده
هاي داروئی، استفاده از گیاهان داروئی مورد توجه محققین قرار گرفته   امروزه با توجه به گسترش مقاومت:زمینه و هدف

  .اي جدا شده از بیماران بررسی شده استه هاي آلوئه ورا روي سویه در این طرح اثر انواع عصاره .است
 سه نوع عصاره آلوئه ورا شامل اسانس، عصاره بدون اسانس و نیزعصاره کامل شامل عصاره و اسانس با :ها مواد و روش

ها به دو روش  شناسی اثرعصاره ارزیابی میکروب. هاي گیاه آلوئه ورا تهیه گردیدند کمک روش پرکوالسیون از کل بخش
 با روش میکروپلیت دایلوشن روي دو باکتري گرم مثبت  باکتري با کمک دیسک و نیز حداقل غلظت مهار کنندهکربی بائر

هاي استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس آرئوس و دو گرم منفی کلبسیال پنومونیه و اشرشیاکلی جدا شده  سویه
تعیین کدورت میکروپلیت با دستگاه  .نجام پذیرفتا  ATCC 25923نیز سویه استافیلوکوکوس آرئوس از بیماران و

  .خوانش االیزا انجام شد
لیتر  گرم بر میلی میلی 7/285متردرغلظت   میلی32±2 عصاره کامل آلوئه وراروي کلبسیال داراي قطر هاله معادل :ها یافته

حداقل قطر هاله و . ایلوشن بودبه روش میکروپلیت د لیتر گرم بر میلی میلی 23/2  معادلحداقل غلظت مهار کنندگیبا 
، استافیلوکوکوس لیتر گرم بر میلی میلی 23/2 متر و  میلی30±2 روي استافیلوکوکوس آرئوس معادلغلظت مهار کنندگی 

 لیتر گرم بر میلی میلی 85/17 متر و  میلی85/17 اشرشیاکلی و لیتر گرم بر میلی میلی 46/4و  متر میلی 30±5 اپیدرمیدیس
 جنتامایسین mc/ml 10لیتر آلوئه ورا با هاله تشکیل شده توسط دیسک  گرم بر میلی  میلی85/17 اثر غلظتتشابه . بود

هاي جنتامایسین،کلیندامایسین، اریترومایسین و  ها روي آنتی بیوتیک مشابه این اثر براي سایر باکتري. نشان داده شد
تهیه شده از یک برگ کامل آلوئه ورا اثرات مشابه با عصاره اسانس . سفکسیم در قیاس با عصاره آلوئه ورا اثبات گردید
  .هاي مورد مطالعه بی اثر بود کامل داشت ولی عصاره بدون اسانس، روي باکتري

هاي رایج روي   در این تحقیق تشابه اثر و در برخی موارد فزونی اثرعصاره آبی آلوئه ورا با آنتی بیوتیک:گیري نتیجه
مقاوم  هاي عفونت درمان به توان می گیاهی منشاء با مناسب داروي ساخت لذا با. بات گردیدهاي عفونت زا اث باکتري
 .بود امیدوار

 عصاره آلوئه ورا، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد، آتتی بیوگرام، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، :کلیديواژگان 
    استافیلوکوکوس آرئوس، کلبسیال پنومونیه، اشرشیاکلی

  

 میکـروب  مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکـان ، گـروه  اراك، دانشگاه علوم پزشکی اراك، دانشکده پزشکی،  :مسئول ندهنویس*

  شناسی ایمنی و شناسی
Email: arjomandzadegan@arakmu.ac.irn 
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  مقدمه
به آنتی بروز روزافزون مقاومت باکتریایی نسبت 

ها و هم چنین عوارض جانبی ناشی از مصرف این  بیوتیک
داروها از جمله عوامل گسترش تحقیقات در زمینه گیاهان 

ایران به دلیل داشتن  .هاي اخیر بوده است دارویی در سال
 شرایط آب و هوایی و طبیعت متنوع، داراي منابع غنی و با

یی بسیار یکی از گیاهان دارو. ارزش گیاهان دارویی است
این گیاه  .باشد می) Aloe vera( ارزش گیاه آلوئه ورا  با

 درصد 5/99 تا 99هاي زرد بوده، حدود  بادوام داراي گل
  .)1-3(باشد  می5/4  آن حدودPHآب داشته و 

ها آمده  نام این گیاه از زبان عربى به سایر زبان
. است» تند و تیز و تلخ«در زبان عربى، آلوئه به معناى . است

علت این نامگذارى به طعم و مزه مایع داخل برگ گیاه 
ها این گیاه را براى درمان  نخستین بار مصرى. شود مربوط مى

پس از آنها . ها به کار گرفتند ها و عفونت ها، سوختگى زخم
ها و منظورهاى   به شیوهها ها و آفریقایى ها، اسپانیایى یونانى

گرچه آلوئه ورا هزاران ا .مختلف از این گیاه استفاده کردند
کند اما  سال است که نقش مهمی را در پزشکی سنتی ایفا می

از کشف خواص بی بدیل آن توسط طب مدرن امروزي 
 به بعد تحقیقات علمى 1930 از دهه .گذرد زمان زیادي نمی

وسیعى بر روى ترکیبات و خواص دارویى این گیاه انجام 
ها و  درمان زخمشده و دریافتند که ژل صاف شده آن در 

علت داشتن خواص ه ورا ب ژل آلوئه. ها موثر است سوختگى
ها از جمله  ضد میکروبی براي درمان بسیاري از بیماري

هاي پوستی، سرمازدگی،  اگزما، گزیدگی زنبور، عفونت
سوختگی، ترمیم جاي عمل سزارین، هموروئید و انواع 

در کنترل بنابراین استفاده از این گیاه . دیابت مفید است
  .)4 ،2(باشد  سودمند میها بیماريبسیاري از 

هاي مختلف اعم ازمایع، پودر،  آلوئه ورا به شکل
ژل، کرم، لوسیون، کپسول، عصاره و نوشیدنی مورد مصرف 

ژل خالص آن شفاف بدون چسبندگی، بی بو . گیرد قرار می
باشد بنابراین کاربرد آن در  و داراي قدرت جذب باال می

  .)4، 3(باشد  و شامپوها آسان میها کرماز استفاده 

تحقیقات متعددي در مورد استفاده از آلوئه ورا در 
 بهداشتی –ها و نیز در محصوالت آرایشی  درمان بیماري

 محققان دانشگاه 1996در سال . صورت گرفته است
استفاده از این گیاه سبب  بانکوك نشان دادند که ماهیدول
 افرادي که مبتال به افزایش  از قند خون درصد72کاهش 

چنین تحقیقات دیگري  هم. قندخون بودند، گردیده است
ها، گاستریت،  نشان داد که آلوئه ورا در درمان برخی سرطان

اي،  اي، اختالالت و انسداد روده هاي معده بیماري
  .)5(موثر است... آپاندیسیت، زخم کبدي و 

لکلی مطالعات اخیر نشان دادند که عصاره آبی و ا
اثرات . آلوورا خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی دارند

ضد باکتریایی آن بیشتر به ژل داخلی این گیاه مربوط 
عصاره آلوئه ورا فعالیت آنتی اکسیدانی قابل . شود می

شیره گیاه آلوئه ورا به آسانی . )6، 5(توجهی نشان داده است
 در دهه مطالعات انجام شده. دهد درد و التهاب را کاهش می

 نشان داده که اگر از ژل آلوئه ورا براي التیام 1990
 روز زودتر از وقتی که 6سوختگی استفاده شود، زخم 

. یابد شد التیام می بانداژهاي مخصوص سوختگی استفاده می
اي وجود دارد که مطابق آن، آلوئه ورا به علت داشتن  فرضیه

درمان هاي خود در   درون برگ موکوپلی ساکاریدهاماده
  .)7(باشد مفید می) fibrosarcoma(فیبروسارکوما 

 مختلفی باعث عفونت در سیستم هاي باکتري
 روده، نواحی مقعد و  ها در این ارگانیسم. شوند ادراري می

، ) موارد درصد80(اشرشیا کولی . پرینه ساکن هستند
پروتئوس، سودوموناس، کلبسیال، استافیلوکوك آرئوس، 

لوکوك کوآگوالز منفی از عوامل این هموفیلوس و استافی
  . )8-10(گردند ها محسوب می عفونت

استافیلوکوکوس ارئوس کوکسی گرم مثبتی است 
هاي بیمارستانی محسوب شده و در  که از عوامل مهم عفونت

هاي گوناگون مثل کورك و سندروم شوك  بیماري
توکسیک و اندوکاردیت و استئومیلیت و غیره یافت 

ها  نتی بیوتیکآن باکتري به سرعت نسبت به ای. )5(شود می
نتی آزمان به چندین  صورت همه تواند ب مقاوم شده و می

  .)11، 3(بیوتیک مقاومت داشته باشد
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اشریشیاکلی باسیل گرم منفی است که عامل 
ویژه عفونت ادراري ه ها ب ها و مسمومیت بسیاري از عفونت

م مثبت و استافیلوکوك اپیدرمیدیس، کوکسی گر. باشد می
این . کواگوالز منفی در جنس استافیلوکوکوس است

زیست پوست انسان است و یکی  باکتري، بخشی از فلور هم
هاي  ها و تست هاي آلوده کننده محیط ترین گونه از شایع

طور معمول ه اگرچه این باکتري ب. آزمایشگاهی است
 به بیماران مبتالزا نیست اما توانایی ایجاد عفونت در  بیماري

توانند  ها می این عفونت. را داردضعف سیستم ایمنی 
بیمارستانی یا اکتسابی از جامعه باشند اما نوع بیمارستانی آن، 

  .)13، 12(خطر بیشتري براي بیماران دارد
اي شکل، غیر  کلبسیال باکتري گرم منفی میله

متحرك و داراي کپسول پلی ساکاریدي است که این 
پوشاند و علیه بسیاري از  ا میکپسول تمام سطح سلول ر

کلبسیال . کند هاي دفاعی میزبان مقاوت ایجاد می مکانیسم
  .)13، 8(عامل ذات الریه و نیز عفونت ادراري است
ها و  نتی بیوتیکآبا توجه به عوارض جانبی 

ها، توجه  نتی بیوتیکآچنین مقاومت عوامل باکتریایی به  هم
رخی گیاهان مورد به اثرات ضد میکروبی عصاره طبیعی ب

  .)12، 11(توجه است
ویژه ه ب(بررسی خواص ضد میکروبی آلوئه ورا 

ها، در اثبات اثر و گسترش  روي باکتري) واریته ایرانی
 .)15( ضرورت داردها بیمارياستفاده از آن در درمان 

عصاره گیاه آلوئه  اثر تعیین مطالعه، این از هدف
ت و گرم منفی و  گرم مثبهاي باکتريورا بر انواعی از 

ها  هاي معمول بر این باکتري مقایسه آن با اثر آنتی بیوتیک
 .است

  
  ها مواد و روش

آلوئه ورا به صورت تازه از جهت تهیه عصاره، 
هاي گیاه چند بار با آب  گلخانه تهیه گردیده و همه اندام

سپس در محلی تاریک و دور از نور . شستشو داده شدند
. سیاب شدندآ و خورشید طی چند روز خشک

گیري آبی با استفاده از دستگاه رفالکس به روش  عصاره
  .تقطیر انجام شد

گرم گیاه خرد شده 400تهیه عصاره آبی باریختن 
 6ب و حرارت دادن مخلوط به مدت آلیتر  میلی 500در 

 مخلوط آبی مورد استفاده قرار در پایان. ساعت انجام شد
 .گرفت

مل به سه گیري از کل یک برگ کا عصاره
صورت عصاره بدون اسانس، اسانس به تنهایی و نیز عصاره 
کامل همراه با اسانس با کمک روش پرکوالسیون انجام 

  .شد
هاي استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، کلبسیال  سویه

پنومونیه، استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی  جدا شده 
از بیماران از بخش میکروبی مرکز تحقیقات سل وعفونی 

سویه استاندارد استافیلوکوکوس . ودکان اخذ گردیدک
ATCC 25923در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت .  

ها مورد شناسایی در حد گونه با کمک  سویه
بدین . هاي میکروسکوپی و بیوشیمیایی قرار گرفتند روش

هاي کشت بالد اگار، مانیتول سالت آگار  منظور از محیط
)MSA(لو ، ائوزین متیلن ب)EMB (هاي بیوشیمیایی  و تست

 .دشاستفاده 

   بائر-روش کربی
هاي حساسیت میکروبی از  راي انجام تستب

 استفاده  S24 وM100-S17 سري CLSIاستانداردهاي 
  . )15 ،14(دش

هاي   مورد مطالعه به عصارههاي باکتريحساسیت 
بدین .  بائر مورد بررسی قرار گرفت-گیاهی با روش کربی

. ها، غلظت نیم مک فارلند تهیه شد ا از سویهمنظور ابتد
 24هاي  باکتري روي محیط بالد اگار کشت داده و از کلنی

ساعته با استفاده از سرم فیزیولوژي استریل سوسپانسیون 
باکتري معادل با غلظت نیم مک فارلند استاندارد که با 

 cfu/ml ساخته شده ومعادل) BaSo4(سولفات باریم 
از سوسپانسیون میکروبی با . هیه گردید است، ت5/1×108

اي روي  کشت به صورت سفرهغلظت نیم مک فارلند، 
 آغشته محیط مولر هینتون اگار انجام شده و دیسک بالنک
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، 4/71، 85/142، 7/285به عصاره گیاهی با غلظت هاي
لیتر روي محیط  گرم بر میلی  میلی92/8 و 85/17، 7/35

قرار داده   و از لبه پتريکشت با فواصل مساوي از همدیگر
  . )14(شد

 درجه 37ساعت در گرمخانه 24ها به مدت  پلیت
قرار داده شده و بعد از سپري کردن دوره انکوباسیون، قطر 

 .گیري شد  اندازهمتر میلیهاله عدم رشد باکتري به 

 .گردیدند تکرار بار  3آزمایشات

 Minimum) مهارکنندگی غلظت حداقل تعیین
Inhibitory Concentration-MIC) 

 خانه 96 هاي پلیت در آزمایش میکرودایلوشن،

 مولرهنیتون براث کشت محیط از ابتدا. شد استریل انجام
. شد میکروپلیت ریخته چاهک 96  میکرولیتر داخل100

 میکرولیتر عصاره 100 ردیف هر چاهک اولین به سپس
گرم بر   میلی85/142 بدین ترتیب غلظت. گردید اضافه
 همین به و سوم به دوم خانه از سپس. دست آمده ب لیتر میلی

میکرولیتر  100 آخر در. شدند رقیق خانه نهم تا ترتیب
 همه به فارلند مک نیم لوله معادل میکروبی سوسپانسیون

 در ساعت انکوباسیون 18 از بعد. گردید ها اضافه چاهک
 دهنده نشان که کدورت وجود گراد سانتی درجه 37 دماي

آخرین  غلظت. بود تعیین شد باکتري رشد عدم یا رشد
  .)15( ثبت گردیدMIC عنوانه چاهک عدم رشد، ب

براي حذف خطاي کدورت مواد، عصاره 
سانتریفیوژ شده که با این کارعصاره شفاف شده مورد 

ها جهت ارزیابی  تمامی میکروپلیت. استفاده قرار گرفت
ومتر نان 550 کدورت حاصل از رشد باکتري در طول موج

 هر و عصاره هر براي ها آزمون .خوانده شدند

  .انجام گردید تکرار بار  3حداقل میکروارگانیسم
 استاندارد هاي بیوتیک آنتی از دیسک

 جنتامایسین، کلیندامایسین، اریترومایسین و سفکسیم به

 گرما دوره طی از پس. استفاده گردید کنترل عنوان

 عدم هاي هاله قطر و بررسی عدم رشد هاي هاله گذاري

 .شد گیري کولیس اندازه توسط رشد

  
 

  ها یافته
ها در روش دیسک دیفیوژن  بررسی قطر هاله

مشخص نمود که کلبسیال پنومونیه تاثیر پذیري ) 1جدول (
 لیتر را با میانگین قطر هاله گرم بر میلی  میلی7/285 در غلظت

استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، . ، ارائه نموده است2±32
تافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی نیز در شرایط مشابه اس

 میانگین قطر 28±2، 30±2، 30±5 هاي به ترتیب در غلظت
  ).1 شکل(هاله را نشان دادند

  

  
گرم بر میلی   میلی7/285 اثر عصاره آلوئه ورا در غلظت .1 شکل

ایجاد هاله ممانعت از : لیتر  بر باکتري استافیلوکوکوس آرئوس
  میلی متر است30ان رشد به میز

  
، شود می مشاهده 1گونه که در جدول  همان

بیشترین تاثیر عصاره آلوئه ورا بر باکتري استافیلوکوکوس 
اپیدرمایدیس و کمترین تاثیر مربوط به اشرشیا کلی بوده 

  .است
هاي جنتامایسین و کلیندامایسین  آنتی بیوتیک

 ایجاد 26 و 20روي اشرشیاکلی، قطر هاله به ترتیب معادل 
. نموده و این باکتري به اریترومایسین و سفکسیم مقاوم بود

 85/17 این در حالی است که این باکتري حتی به غلظت
  . آلوئه ورا نیز حساس بود

 46/4 حساسیت کلبسیال به آلوئه ورا تا غلظت
گرم بر لیتر ادامه داشت که در مقایسه با الگوي آنتی  میلی

  ).1دول ج(بیوتیکی، قابل توجه بود
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هاي مختلف   مورد مطالعه از غلظتهاي باکتريدست آمده براي ه ب) متر میلی(رشد  مهار هاله  قطر(SD) معیار  انحراف ±  میانگین.1جدول 
 عصاره آلوئه ورا در روش کربی بائر

  یک قطر هاله آنتی بیوت
  )میلی متر(

  غلظتهاي عصاره آلوئه ورا
  )میلی گرم بر میلی لیتر( 

 باکتري
هاي 
مورد 
  7/285  85/142  4/71  7/35  85/17  92/8  46/4  23/2  11/1  مطالعه

اریترومای
  سین

)E-15(  

جنتامایس
  ین

)GM-
10(  

  سفکسیم
)CFM-

5(  

کلیندامای
سین 

)CC-2(  

س 
وکو

لوک
تافی

اس
وس

اورئ
  

  27  مقاوم   16 25  2±30  1±28  2±25  1±20  3±15  1±10  -  - -

س 
وکو

لوک
تافی

اس
س

ایدی
درم

اپی
  

1±11   مقاوم  17  29  مقاوم 5±30 2±26 2±25 3±22 1±21 1±20  2±17  1±15 

ونیه
نوم

ال پ
بسی

کل
  

  25  15  19  )مقاوم (9  2±32  1±29  1±28  3±27  2±23  2±22  2±21  -  -

کلی
شیا 

اشر
  

  26  مقاوم  20  مقاوم 2±28 4±28 2±16  2±16  2±11 - -  -  -

  
استافیلوکوکوس آرئوس به سفیکسیم مقاومت 

دقت .  به آلوئه ورا پاسخ داد92/8 نشان داد ولی تا غلظت
گرم بر لیتر   میلی10گردد که استافیلوکوکوس براي دیسک 

 حساس 15 مقاوم و هاله 12جنتامایسین، با هاله کمتر از 
 85/17 حال همین باکتري در غلظت. شود میمحسوب 

  .متر ایجاد نمود  میلی15گرم بر میلی لیتر آلوئه ورا هاله  میلی
پیدرمیدیس با وجود مقاومت به استافیلوکوکوس ا

بیوتیک، اریترومایسین و کلیندامایسین، با کمترین  دو آنتی
  .غلظت آلوئه ورا نیز هاله تشکیل داد

در روش میکروپلیت دایلوشن، حداقل غلظت 
 استافیلوکوکوس آرئوس هاي باکتريمهار کننده رشد براي 

رشیا و استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس، کلبسیال پنومونیه و اش
در  .ها قرائت گردیدند کلی جهت تعیین کدورت چاهک

.  گرم بر لیتر بود85/17  معادلMICمورد اشرشیا کلی، 
  . دهد  نشان می550 میزان جذب را در 2 شکل

  
دلیل رنگی ه  علت وجود کدورت در ابتداي منحنی ب.2 شکل

با کاهش غلظت . شود میتدریج کم ه بودن عصاره است که ب
 MICباره رشد باکتري در غلظت بعد از  کعصاره، به ی

 .شود میمشاهده 

  
  MICدر مورد باکتري کلبسیال پنومونیه،

  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس MIC.گرم بر لیتر بود23/2
دست ه  گرم بر لیتر ب23/2  و استافیلوکوکوس اورئوس46/4

 .آمد

عصاره بدون در بررسی تاثیر نوع عصاره گیري، 
 هاي باکتري برگ کامل آلوئه ورا، روي اسانس تهیه شده از
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) بدون اسانس(این نوع عصاره . اثر بود مورد مطالعه بی
گونه هاله ممانعت از رشد و یا ممانعت از کدورت در  هیچ

ولی اسانس اثرات . دکرروش میکروپلیت دیلوشن ایجاد ن
مشابه با عصاره کامل داشته و نتایج مشابهی را در روش 

  .پلیت دیلوشن ایجاد کردکربی بائر و میکرو
  

  بحث
ها به طیف وسیعی  با توجه به مقاومت انواع باکتري

هاي زیادي جهت استفاده از مواد  ها کوشش بیوتیک از آنتی
 .هاي انسان انجام شده است موثره گیاهان در درمان بیماري

در این تحقیق تشابه اثر عصاره آلوئه ورا با هاله تشکیل شده 
ی بیوتیک در غلظت مشابه، نشان داده هاي آنت توسط دیسک

  . شد
بیوتیکی به شکل جدي  امروزه مسأله مقاومت آنتی

هاي مورد مطالعه در این تحقیق  باکتري. مطرح شده است
زاي اصلی و یا فرصت طلب،  توانند به عنوان عامل بیماري می

ها مقاوم  بیوتیک بیماري ایجاد کرده ونیز به انواع آنتی
ق براي به دست آوردن مواد ضد میکروبی لذا تحقی. گردند

یکی از . رسد از منابع دیگري مانندگیاهان ضروري به نظر می
این گیاهان آلوئه ورا است که آثار مفید عصاره آن از دیرباز 

 تحقیقات محدودي در زمینه ولیمورد توجه بوده است 
در این تحقیق تاثیر . آثارضد میکروبی آن انجام شده است

  . گیري در آثار ضد میکروبی آن اثبات گردید نوع عصاره
در ایران با وجود مطالعات متنوع در زمینه خواص 
مختلف آلوئه ورا، مطالعات محدودي در زمینه خواص ضد 

 کلینیکی انجام شده هاي باکتريمیکروبی این گیاه روي 
 اثرات مهاري آلوئه ورا بر سرطان  و همکارانفانی. است

د باکتري روي لثه را بررسی زائی و آسیب زائی چن
در مطالعه حاضر، اثر ضد میکروبی عصاره آبی . )1(نمودند

  .آلوئه ورا لیتورالیس اثبات گردید
اي روي اثر لیف  مطالعه مقایسهآگاري و همکاران 

انجام عوامل باکتریایی و قارچی مختلفی و ژل آلوئه ورا بر 
 توصیه با اثبات موثر بودن هر دو بخش گیاهآنها  .دادند
 که بهتر است از هردو لیف و برگ این گیاه استفاده ندنمود

در این تحقیق نیز اثبات گردید که عصاره تهیه شده . )2(شود
صورت همراه، ه از برگ کامل، شامل ژله داخلی و لیف ب

  . کلینیکی داشتهاي باکتريآثار ضد میکروبی مناسبی روي 
بر اثر خمیردندان آلوئه ورا جورج و همکاران 

نتیجه تحقیق . متنوع را مورد بررسی قرار دادند هاي باکتري
ها نشان  اثر مناسب ژل خمیر دندان را روي این میکروب

  . )3(داد
نتایج حاصل از تحقیق ما نیز نشان داد که در 

 85/17 ها از غلظت آزمایش کربی بائر که همه باکتري
 رشد لیتر عصاره آلوئه ورا حساس بوده و گرم بر میلی میلی

گرم بر   میلی7/285 قطر هاله در غلظت. شود میمتوقف 
ها در مورد  لیتر بیشترین مقدار در مقایسه با سایر غلظت میلی

 . مورد مطالعه بودهاي باکتريتمامی 

اختالف موجود در مقادیر گزارش شده غلظتی، 
هاي مختلفی  گیري وسویه هاي مختلف عصاره ناشی از روش

 مطالعات در. اند به کار گرفته شدهها  است که در آزمایش

 گیاه براساس این اندام مؤثر ترکیبات روي بر که مختلفی

وجود  است، شده انجام استخراجی گوناگون هاي روش
 .است رسیده اثبات به متعددي ترکیبات

و بومی مناطق  Liliaceae از خانواده گیاه آلوورا
سیس که جاي سویه باربادنه در این تحقیق ب. گرمسیري است

، از سویه لیتورایس شود میمعموال در صنایع غذایی استفاده 
  .عمل آمده استفاده ب

در این تحقیق یک برگ کامل گیاه براي 
روش استخراج آبی، . گیري مورد استفاده قرار گرفت عصاره

روش سنتی، معمول و در دسترس عموم است، لذا این 
  .تحقیق روي عصاره آبی متمرکز گردید

  
  یرينتیجه گ

در این تحقیق اثبات گردید که عصاره آبی تهیه 
شده از گیاه آلوئه ورا، اثري معادل و یا بهتر از آنتی 

زاي جدا   مهم عفونتهاي باکتريهاي رایج روي  بیوتیک
این مسئله، لزوم گسترش تحقیق روي . شده از بیماران دارد
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ها  گیاهان داروئی با هدف استفاده از آنها در درمان عفونت
  .سازد را گوشزد می

  
  قدردانی

نویسندگان از تمامی همکارانی که در اجراي این 
  .اند، نهایت تشکر و قدردانی را دارند تحقیق همکاري داشته
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