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Özet

Abstract

Dermatolojide Aloe Vera

Aloe Vera in Dermatology

Aloe vera doğal bir ürün olup, günümüzde sıklıkla kozmetik
amaçlı kullanılmaktadır. Aloe vera in vivo olarak topikal uygulamadan sonra deri bariyerini onarıp, keratinosit farklılaşmasını
indükleyebilmektedir. Değişik endikasyonlarda kullanımına karşın, gerçek etkinliğini test etmek için kontrollü çalışmalara ihtiyaç
vardır. Aloe vera bitkisi, özellikleri, etki mekanizması ve dermatolojide klinik kullanımları kısa bir şekilde bu makalede gözden
geçirilecektir.

Aloe vera is a natural product that is nowadays frequently used
in the ﬁeld of cosmetology. Aloe vera can improve the skin barrier
and/or promote keratinocyte diﬀerentiation in vivo after topical
application. Though there are various indications for its use, controlled trials are needed to determine its real eﬃcacy. The aloe
vera plant, its properties, mechanism of action and clinical uses
in dermatology are brieﬂy reviewed in this article.

Anahtar kelimeler: Aloe vera, deri hastalıkları

Keywords: Aloe vera, skin diseases

Giriş
Aloe vera bitkisi yüzyıllardır sağlık, güzellik, tıbbi
ve cilt bakımı amaçlı özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır. Aloe vera kelimesi Arabik kökenli olup,
“Alloeh” parlayan acı madde, “Vera” ise Latin kökenli olup gerçek anlamında kullanılmıştır. 2000 yıl
önce, Yunan bilim adamları Aloe vera bitkisini “universal panacea” şeklinde her derde deva ilaç olarak
adlandırmıştır. Mısırlılar ise Aloe bitkisini ölümsüzlük bitkisi olarak isimlendirmişlerdir. Bugün Aloe
vera bitkisi dermatolojide değişik amaçlı olarak kullanılmaktadır (1-5).
Tarihçe
Aloe vera binlerce yıldır Yunanistan, Mısır, Meksika,
Japonya ve Çin gibi değişik kültürlerde tıbbi amaçlı
kullanılmaktadır. Mısır kraliçeleri Nefertiti ve Kleopatra düzenli güzellik rejimlerinin bir kısmında bu
bitkiyi kullanmıştır. Büyük İskender ve Kristof Kolomb ise askerlerin yaralarını iyileştirmek için Aloe
veradan faydalanmıştır. İngilizce ilk olarak Aloe vera
kaynağı 1655 yılında John Goodyew’in tıbbi çevirisinde rastlanmıştır. Aloe vera 1800’ li yılların baş-

larında Birleşik Devletler’ de laksatif olarak kullanılmaya başlanmış ve 1930’ ların ortalarında ise
kronik ve şiddetli radyasyon dermatitlerinde başarılı
şekilde uygulanmıştır (1-12).

Bitki
Aloe veranın botanik adı Aloe barbadensis miller olup,
Asphodelaceae (Liliaceae) ailesine ait, ağaçsı, uzun
ömürlü, etli, bezelye yeşili renkte bir bitkidir. Genel olarak Afrika, Avrupa ve Amerika’ nın kuru bölgelerinde
yetişmektedir. Türkçe adı “sarısabır veya ödağacı” olup,
özellikle yurdumuzun Güneybatı Anadolu bölgesinde
yetişmektedir. Bitki triangular, tırtıklı kenarlı, etli yapraklı olup, sarı boru şeklinde çiçek ve meyve kısmı çok
sayıda tohum içermektedir. Herbir lif 3 tabaka içerip iç
kısmında şeﬀaf jel tabaka % 99 oranında su, kalanında
ise glukomannan, aminoasit, yağ, sterol ve vitaminler
içerir. Orta tabaka olan lateks acı sarı özsu, antrakinon
ve glikozidleri içermektedir. Dış kalın tabaka ise 15-20
hücre içeren kabuk olarak adlandırılan kısım olup, koruyucu fonsiyondadır ve karbonhidrat ile protein sentezi görevi bulunmaktadır. Kabuk kısmının içinde ise
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su ve nişasta gibi maddeleri taşıma görevi olan damarsal
liﬂer bulunmaktadır (1).

lün ise antiseptik ve analjezik özellikleri bulunmaktadır (1).

Aktif Bileşikler ve Özellikleri

g-Hormonlar: Auksinlerin ve gibberelinlerin yara iyileşmesine yardımcı ve anti-inﬂamatuvar özellikleri
bulunmaktadır (4).

Aloe vera 77 potansiyel olarak aktif bileşik içerip,
bunlar arasında vitamin, enzim, mineral, şeker, lignin, saponin, salisilik asit ve aminoasitler bulunmaktadır (2).
a-Vitaminler: Antioksidan özellikleri olan A vitamini (Beta-karoten), C vitamini, E vitamini içermektedir. Ayrıca B12 vitamini, folik asit ve kolin
içerip, bu vitaminlerin serbest radikalleri nötralize
eden antioksidan özellikleri bulunmaktadır (1).
b-Enzimler: Aliaz, alkalin fosfataz, amilaz, bradikinaz, karboksipeptidaz, katalaz, sellülaz, lipaz ve peroksidaz gibi 8 enzim içermektedir. Bradikinaz
deriye topikal uygulandığında inﬂamasyonda azalmaya neden olurken, aynı zamanda şeker ve yağ
yakmaya da yardımcı olur (11).
c-Mineraller: Kalsiyum, krom, bakır, selenyum,
magnezyum, manganez, potasyum, sodyum ve
çinko içermektedir. Bu mineraller değişik enzim sistemlerinde farklı metabolik yolaklarda görevli olup,
birkaç tanesi antioksidan özelliğe de sahiptir (5).
d-Şeker: Glukoz ve fruktoz gibi monosakkaritler,
glukomannan ve polimannoz gibi polisakkaritler
içermektedir. Bu şekerler bitkinin zamk tabakasında
olup, mukopolisakkaridler olarak bilinmektedir. En
çok bulunan polisakkarit glukomannan olarak adlandırılan beta-1.4-asetile mannandır. Asemannan
ise en baskın glukomannandır. Ayrıca antiallerjik
özellikleri saptanan bir glikoprotein olan alprojen,
yeni bir anti-inﬂamatuvar bileşik olan C-glukozil
kromon, Aloe vera jelden izole edilmiştir (1).

h-Diğer: İnsan için gerekli 22 aminoasitten 20 tanesini içerirken, 8 esansiyel aminoasitten 7 tanesi
de bulunmaktadır. Anti-inﬂamatuvar ve antibakteriyel özelliğe sahip salisilik asit içermektedir. Lignin,
inert bir madde olup, topikal preparatlar içinde
diğer maddelerin deriye penetrasyonunu arttırmaktadır. Saponinler sabunsu maddeler olup, jel tabakanın % 3 kadarını kapsar ve temizleyici, antiseptik
özellikleri bulunur (1).
Etki Mekanizmaları
-İyileştirme özelliği: Glukomannan, mannozdan zengin polisakkarit olarak ve gibberelin büyüme hormonu olarak ﬁbroblastlarda büyüme faktörü
reseptörlerine bağlanıp aktivite ve proliferasyonu
arttırmaktadır. Hem topikal hem de oral aloe vera
kollajen sentezini belirgin bir şekilde arttırmaktadır.
Aloe jel kollajen miktarı dışında, kollojen kompozisyonunu da değiştirip daha fazla tip 3 kollajen yapımına ve kollajen çapraz bağlanma derecesinde
artışa yol açar. Bundan dolayı yara kontraksiyonunu
hızlandırıp, sikatris dokusunda güçlendirme sağlar.
Oral veya topikal uygulamada yara iyileşmesinde
granülasyon dokusunda hiyaluronik asit ve dermatan sülfat sentezinde artışa neden olmaktadır (4).

e-Antrakinonlar: Geleneksel laksatif olarak bilinen
fenolik bileşikler olarak 12 antrakinon izole edilmiştir. Aloin ve emodin analjezik, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir (3).

-Ultraviyole ve gama-ışınına deri maruziyeti üzerine
etkileri: Aloe vera jelin radyasyon hasarına karşı deriyi koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Tam etkisi
bilinmemesine karşın, aloe vera jel uygulamasında,
antioksidan protein olan metallotiyonein, deride
oluşarak hidroksi radikalleri temizler, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidazın deride baskılanmasını önler. Deride keratinosit derive IL-10 gibi
immunsupresif sitokinlerin salınımını azaltır ve ultraviyoleye bağlı gecikmiş tip hipersensitivite baskılanmasını önler (12).

f-Yağ asitleri: Kolesterol, kampesterol, ?-sisosterol ve
lupeol olarak 4 bitki steroidi içermektedir. Bu bileşiklerin anti-inﬂamatuvar özellikleri, ayrıca lupeo-

-Anti-inﬂamatuvar etkisi: Aloe vera siklooksijenaz
yolağını inhibe edip, araşidonik asitten prostaglandin-E2 sentezini azaltır. Jel ekstresinden C-glukozil
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kromon olarak adlandırılan yeni bir anti-inﬂamatuvar bileşik sentezlenmiştir (1).
-İmmun sistem üzerine etkileri: Alprojen mast hücresine kalsiyum girişini inhibe edip, antijen-antikor
ilişkili histamin ve lökotrien salınımını önler. Fare
sarkom hücrelerinde asemannan, makrofajlardan
IL-1 ve TNF-? salınımını uyarıp, kanser hücrelerinde nekroz ve regresyona yol açabilmektedir. Bazı
küçük moleküller ise aktif nötroﬁllerden reaktif serbest oksijen radikalleri salınımını inhibe edebilir (3).
-Laksatif etkisi: Antrakinonlardan lateks potent laksatiftir. Barsak su içeriğini arttırıp, mukus sekresyonunu uyarır ve barsak peristaltizmini arttırır (2).
-Antiviral ve antitümor aktivite: Bu aktiviteler direkt
veya indirekt oluşur. İndirekt etkisi immun sistemi
uyarması, direkt etkisi ise antrakinonlara bağlı oluşmaktadır. Antrakinon aloin ise zarﬂı herpes simpleks, varisella zoster ve inﬂuenza gibi virusleri
inaktive edebilmektedir. Polisakkarit fraksiyonu ise
rat hepatositlerinde benzopirene bağlanarak inhibe
eder ve potansiyel kanser başlatıcı benzopiren-DNA
bağlarının oluşumunu baskılar. Glutatyon-S-transferaz indüksiyonu ile forbol miyristik asetatın tümör
oluşturucu etkisini inhibe edip, aloe jellerin kanser
kemo-proﬁlaksisinde potansiyel kullanım alanı bulabileceği düşünülmüştür (1).
-Nemlendirici ve anti-aging etkisi: Mukopolisakkaritler deriye nem sağlamaya yardım eder. Aloe ﬁbroblastları uyarıp, kollajen ve elastin üretimini
arttırarak, derinin daha elastik ve daha az kırışık olmasını sağlar. Kohezif etkisiyle yüzeyel pullanan epidermal hücrelerde yapışmaya neden olarak deride
yumuşama sağlar. Aminoasitler katılaşmış deri hücrelerinde yumuşama sağlarken, çinko büzücü etkisiyle porlarda sıkılaşma yapar. Nemlendirici etkisi
kuru deriyle ilişkili mesleksel maruziyette çalışılmış
olup, aloe vera jel içeren eldivenler deri bütünlüğünde düzelme, ince kırışıklarda ve eritemde azalma
sağlamaktadır. Anti-akne etkisi de bulunmaktadır
(1).
-Antiseptik etkisi: Aloe vera lupeol, salisilik asit, üre
nitrojen, sinnamoik asit, fenol ve sülfür olarak 6 an-
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tiseptik ajan içerir. Bunlar mantar, bakteri ve virusler üzerinde inhibitör etkide bulunmaktadır (11).
Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri
Topikal uygulamada kızarıklık, yanma, karıncalanma hissi, nadiren jeneralize ekzema, duyarlı
bireylerde gelişebilir. Allerjik reaksiyonlar çoğunlukla aloin ve barbaloin gibi antrakinonlara bağlı
gelişir. En iyisi uygulama öncesi ön kol derisine
küçük bir test yapıp allerjik reaksiyon gelişimini
gözlemektedir. Yapılan 702 hastayı içeren bir çalışmada aloe vera ile yama testi sonuçlarında hiçbir kişide kontakt duyarlılık saptanmamıştır. Bu
duyarlılığın görülmemesini aloe jelin gövde kısmından eldesiyle ilgili olduğu, ekzematöz veya
anafilaktoid reaksiyonların ise antrakinon içeren
yaprak ekstreleriyle ilişkili olduğu düşünülmüştür. Yama şeklinde aloe vera jel içeren ürünlerin
sık kullanımı allerjik potansiyeli yüzünden önerilmemektedir. Alvarez ve ark ise aloe veranın ürtikeri tetikleyebileceğini ileri sürmüştür. Oral
alımda karında kramp, diyare, kırmızı idrar, hepatit, konstipasyonda kötüleşme veya konstipasyon bağımlılığı gözlenebilir. Uzun süreli
kullanımı kolorektal kanser riskini arttırabilmektedir. Aloe veranın tiroid disfonksiyonuna nadiren neden olabileceği de ileri sürülmüştür.
Laksatif etkisi elektrolit dengesizliğine ve düşük
potasyum seviyelerine neden olabilir. Liliazeae ailesi bitkilere alerjisi olanlarda kullanımı kontrendikedir. Oral aloe teorik olarak uterin kasılmalara
yol açtığından dolayı hamilelerde, infantlarda
gastrointestinal strese yol açabildiğinden dolayı
emzirenlerde kullanımı kontrendikedir. Topikal
steroidlerle aloe vera jel kombinasyonu birbirleriyle etkileşebilir. Deriye aloe uygulaması hidrokortizon gibi steroid içeren kremlerin emilimini
arttırabilir. Potasyum düşürücü etkisinden dolayı
digoksin ve digitoksin yan etkilerini arttırıp, etkinliklerini değiştirebilir. Aloe vera ile furosemidin kombine kullanımı potasyum düşürücü
riskini arttırabilmektedir. Kan şeker seviyelerini
azaltıp, oral hipoglisemik ilaçlar ve insülinle etkileşimi olabilir. Bundan dolayı aloe veranın
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geniş spektrumlu klinik özellikleriyle kullanımında dikkat etmek gerekmektedir (13-19).
Klinik Kullanımı
Aloe veranın klinik kullanımı çoğunlukla anektodal
verilerle gösterilmiştir. İnsan ve hayvanlarda kanıta
dayalı tıp prensipleri içinde bu çalışmalar yetersizdir.
Seboreik dermatit, psoriasis, genital herpes, yanık,
tip 2 diyabet, HIV infeksiyonu, kanser önlenmesi,
yara iyileşmesi, bası ülserleri, mukozit, radyasyon
dermatiti, akne vulgaris, liken planus, donuk, aftöz
stomatit ve konstipasyon tedavisinde kullanımı bildirilmiştir. Alopesi, bakteriyel ve fungal infeksiyonlar, kronik bacak ülserleri, parazitik infeksiyonlar,
sistemik lupus eritematosus, artrit ve acı tikinde de
teorik olarak uygulanmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir (Tablo 1) (1-12).
Dermatolojide Kullanımı
1-Oral ve genital liken planus: Oral liken planus kronik inﬂamatuvar bir hastalık olup, özellikle atroﬁk
ve eroziv formlarında ağrılı olabilmektedir. Değişik
tedaviler denenmiş olup, farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bazı olgu bildirilerinde aloe vera tedavisiyle
başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Choonhakarn ve ark,
ise topikal aloe verayı oral liken planusta plasebo
kontrollü olarak karşılaştırmıştır. Bu amaçla 54 oral
liken planuslu hasta içinde, 27 tanesi aloe vera tedavisi almış ve bunların 22 tanesi (% 81) tedaviye
iyi yanıt verirken, plasebo grubunda ise % 4 kadarında iyilik hali elde edilmiştir. Aloe vera ile tedavi
edilen 2 hastada ise tam remisyon sağlanmıştır.
Yanma hissi aloe vera grubunda 9 hastada tamamen
kaybolmuş iken, plasebo grubunda 1 tane hastada
gözlenmiştir. Sonuçta yazarlar aloe vera jelin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde oral liken planusta
etkili olduğunu gösterilip, diğer tedavilere göre güvenilir bir alternatif olduğunu düşünmüşlerdir. Patil
ve ark hem oral mukoza hem de deride liken planusu olan bir hastayı 2 aylık aloe vera jel ve meyve
suyu tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi etmişlerdir. Hastanın 9 aylık takibinde ise yeni lezyonları
gelişmemiştir. Yaygın liken planus olgularında bile
aloe vera gibi bitkisel ürünlerin tercih edilebileceğini
düşünmüşlerdir. Reddy ve ark ise 40 oral liken planuslu hastada aloe vera jel ile triamsinolon asetonid
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krem kullanımının etkinliğini karşılaştırmıştır. Sekiz
haftalık tedavi sonrasında aloe vera jelin triamsinolon asetonid grubundan daha etkili olduğunu göstermiştir. Aloe vera jelin oral liken planus
tedavisinde güvenli bir alternatif tedavi olarak kullanılabileceği yazarlar tarafından düşünülmüştür.
Mansourian ve ark ise oral liken planusta aloe vera
ağız yıkamasının etkinliğini topikal triamsinolon
asetonidle karşılaştırmıştır. Bu amaçla alınan 46
hasta 2 gruba ayrılmış ve her grupta da % 75 civarında benzer oranda etkinlik saptanmıştır. Yazarlar
aloe vera oral yıkama solüsyonunun triamsinolon
asetonid yerine güvenli bir şekilde kullanılabileceği
sonucuna varmışlardır. Salazar ve ark ise topikal aloe
verayı plaseboyla karşılaştırdıkları 64 hastalık oral
liken planus hasta serisinde aloe vera grubunda klinik gerilemenin daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Hastaların yaşam kalitelerinde düzelmenin
aloe vera grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Hayes, oral liken planuslu bir hastasında aloe vera jelin etkinliğini
göstermiştir. Rajar ve ark ise aloe vera jelin vulvar
liken planusta etkinliğini değerlendirmişlerdir. Bu
Tablo 1. Aloe Veranın Dermatolojide Kullanım Endikasyonları

Aloe veranın dermatolojik kullanım endikasyonları
Liken planus
Psoriasis
Akne vulgaris
Kontakt dermatitler
Atopik dermatit
Ultraviyole yanığı
Radyasyon dermatiti
Hiperpigmentasyon
Kronik ülser ve yaralar
Uyuz ve layşmanyazis
Anti-aging
Deri tümörleri
Oral aft
Nemlendirici
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amaçla yapılan randomize plasebo-kontrollü çalışmada 34 kadın hastada aloe vera jel tedavisi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda aloe vera jelin etkili
ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır (20-26).
2-Psoriasis: Paulsen ve ark plak tip psoriasisli 41 hastaya aloe vera jel ile randomize çift-kör plasebo
kontrollü bir çalışma yapmışlardır. İki hafta yıkama
periyodunu takiben 4 hafta süresince günde 2 kez
aloe vera uygulanmış olan bu çalışma sonucunda
anlamlı etkinlik farkı saptanmamıştır. Dhanabal ve
ark aloe vera yaprak ekstrelerinin fare kuyruğu psoriasis modelinde antipsoriatik aktivitesini göstermiştir. Bu amaçla etanolik jel ekstresi kullanılmış ve
ortokeratozu kontrol grubuna göre anlamlı şekilde
topikal tazarotene eşit oranda azaltmıştır. Choonhakarn ve ark ise randomize kontrollü çalışmada topikal aloe vera ile % 0.1 triamsinolon asetonid
tedavisini karşılaştırmıştır. Randomize çift-kör plasebo kontrollü bu çalışmada 8 haftalık tedavi sonrası
aloe vera krem grubunda triamsinolon asetonid grubuna göre daha etkili düzelme saptanırken, yaşam
kalitelerinde düzelme oranlarını eşit olarak saptamışlardır. Aloe vera kremin haﬁf ve orta şiddet psoriasiste güvenli bir topikal tedavi ajanı olduğu
sonucuna varmışlardır. Syed ve ark. ının çalışmasında ise aloe veranın % 83, plasebonun % 6 oranında psoriatik deride tedavi edici etkinliğini
göstermişlerdir. Çalışmalarında aloe vera hidroﬁlik
kremi haftada 5 gün, günlük olarak 4 hafta boyunca
uygulamışlardır. Bitkinin dekolorize kısmından elde
edilen bu krem antrakinon içerip antipsoriatik olarak etki göstermektedir ve yazarlar buna bağlı irritasyon da saptamamışlardır. Aloe vera gibi doğal
kaynak suları, okyanus suları ve diğer mineraller içerip ticari olarak piyasada psoriasis ev tedavi paketleri
olarak pazarlanmaktadır. Klimatoterapi olarak adlandırılan bu tedaviler plasebo kontrollü çalışmalarda orta derecede etkili bulunmuştur. Aloe vera
jelin su içeriği özellikle yara iyileşmesinde okluzif
etkiyle iyileşme sağlayabilir. Aloe vera jel % 95’ten
fazla oranda mineral su, polisakkarit ve glikoprotein
içermektedir. Polisakkaritler geniş olarak glukomannan şeklinde olup, immunmodülatör özellikleri bulunmaktadır. Aloe veranın lökosit aderansını ve
TNF-alfa seviyelerini azaltıp, psoriasiste antiinﬂamatuvar ajan olarak etkisinin olduğu da düşünül-
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mektedir. Asemannan, asetile glukomannan şeklinde ticari olarak Carrisyn preparat adı ile Amerika
Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır ve psoriasis
tedavisinde topikal olarak kullanımı önerilmektedir
(27-29).

3-Kontakt Dermatit: West ve Zhu 30 hastayı içeren,
aloe vera içeren eldivenin mesleksel ekzema üzerine
etkisini araştırdıkları bir çalışmada, aloe veralı eldiven kullanımının mesleksel ekzemayı anlamlı olarak
azalttığını göstermişlerdir. Aloe vera jelin deri bütünlüğünü düzeltip, ince kırışıklıkları azaltıp, eritemi gerileterek mesleksel kuru deri ve irritan
kontakt dermatitte faydalı bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. Korniewicz ve Masri ise
aloe emdirilmiş eldivenlerin işçilerde çalışan sağlığı
ve hijyeni açısından önerilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Panahi ve ark ise çift kör randomize bir
çalışmada aloe vera kremin ve Calendula oﬃcinalis
pomadının etkinliğini diaper dermatitinde karşılaştırmışlardır. Bu amaçla 66 infantın bir kısmına aloe
krem ve bir kısmına ise Calendula oﬃcinalis pomad
günde 3 kez 10 gün boyunca uygulanmıştır. Diaper
dermatitinde gerileme her 2 grupta da gözlenirken,
Calendula pomad grubunda daha belirgin iyileşme
gözlenmiştir. Her 2 bitkisel topikal preparat, özellikle de Calendulanın diaper dermatitinde etkili bir
şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Panahi ve ark ise aloe vera/zeytinyağı karışımını hardal
gazı kimyasalına maruz kalan hastalarda % 0.1 betametazon kremle karşılaştırarak denemişlerdir.
İranlı 67 hastayı içeren bu çalışmada her 2 tedavinin
de etkili oranda kaşıntı, yanma hissi, deri kuruluğu
ve kepeklenmeyi azalttığı sonucuna varılmıştır. Yazarlar hardal gazı maruziyetinde aloe vera/zeytinyağı
karışımının en az betametazon % 0.1 krem kadar
etkili olduğunu ileri sürmüşlerdir (30-33).
4-Oral Aft: Bhalang ve ark ise aloe veranın polisakkarid ekstrelerinin oral aftöz ülserasyonlarda etkinliğini değerlendirmiştir. Bu amaçla % 0.5
asemannan içeren Carbopol®934P NF (Lubrizol
Corporation, USA) günde 3 kez 7 gün boyunca 180
rekürren aftöz stomatit hastanın oral mukoza lezyonlarına uygulanmış. Asemannanın ülser büyüklüğü ve ağrıyı geçirmede kontrol grubuna göre daha
etkili, ancak triamsinolon asetonid kreme göre daha
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az etkili olduğu tespit edilmiştir. Asemannan ile allerjik reaksiyon gelişimi gözlenmemiş olup, topikal
steroid kullanımından kaçınan oral aftlı hastalara
uygulanabileceği düşünülmüştür (34).
5-Radyasyon Dermatiti: Di Franco ve ark, radyasyon
tedavisi alanlarda deri hasarını önleme konusunda
bir araştırma yapmışlardır. Meme kanseri tanısı alan
100 hasta 5 farklı gruba ayrılıp, topikal aloe verayı
da içeren nemlendiriciler radyasyon tedavisinden 15
gün önce ve 1 ay sonrasına kadar uygulanmıştır.
Tüm nemlendirici kremler anlamlı bir şekilde radyoterapiye bağlı deri hasarını eşit oranda azaltmıştır.
Atiba ve ark ise aloe veranın akut radyasyona bağlı
yara iyileşmesinde etkinliğini araştırmışlardır. Radyasyona maruz ratlarda oluşan yaraları 12 haftaya
kadar değerlendirdiklerinde aloe veranın 6. gün ve
12. haftaki kontrollerinde belirgin yara iyileşmesinde hızlandırıcı etki gösterdiği ve bunu da TGF?-1 ile bFGF ekspresyonlarında artış ile sağladığını
tespit etmişlerdir. Nyström ve ark ise topikal aloe
verayı radyoterapiye bağlı eritemi gidermede etkinliğini test etmişlerdir. Meme kanseri için radyoterapi
alan hastalarda tedavi günlerinde günde 2 kez topikal olarak uygulamışlardır. Aloe vera içermeyen losyonlarla arasında anlamlı bir fark tespit
edememişlerdir. Heggie ve ark ise topikal aloe vera
jeli faz 3 çalışma şeklinde radyoterapi almış meme
dokusunda etkinliğini değerlendirdikleri çalışmada,
aloe vera jelin radyasyona bağlı deri yan etkilerini
belirgin azaltmadığı, ancak aköz kremin kuru deskuame deride gerileme ve radyasyonla ilişkili ağrıda
azalmaya yol açtığını gözlemişlerdir. Aloe veranın
radyasyona bağlı deri reaksiyonlarını önlemede başarısını gösteren şu an için randomize kontrollü çalışma bulunmamaktadır (35-39).
6-Ultraviyole Eritemi: Ultraviyole ışınına karşı aloe
jelinin deri rejenerasyonunu uyarıp, yeni hücre çoğalmasını tetikleyebildiği gösterilmiştir. Beikert ve
ark plasebo kontrollü bir çalışmada 40 sağlıklı bireyde ultraviyole B eritemi geliştirilip, tedavide aloe
vera formülasyonu, diğer bitkisel ekstre kremleri ve
topikal steroidli kremlerin etkinliği karşılaştırmıştır.
Ultraviyole eritemini anlamlı olarak etkili bir şekilde
yalnızca aloe vera grubu baskılamıştır. Ultraviyole
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eritemini gidermede aloe veranın antiinﬂamatuvar
etkisinin güçlü olduğu sonucuna varılmıştır.
Puvabanditsin ve Vongtongsri ise aloe vera jelin
güneş yanığı ve bronzlaşma üzerine etkinliğini değerlendirdikleri çalışmada 20 kişiye minimal eritem
dozunda ışın uygulaması sonrası aloe vera jelin
güneş yanığı ve bronzlaşma üzerine plaseboya göre
anlamlı bir etkinlik göstermediğini tespit etmişlerdir. Lee ve ark ise aloe vera jelin ultraviyole ile indüklenmiş kontakt hipersensitiviteyi baskıladığını
göstermiştir. Bunu aloe vera jelin içerdiği düşük
molekül ağrılıklı immunmodülatörler yoluyla ultraviyole-B ile oluşan deri hasarını ve epidermal Langerhans hücrelerini düzenleyerek gösterdiği
sonucuna varmışlardır. Reuter ve ark ise aloe vera
jelin ultraviyole eritem testi üzerine antiinﬂamatuvar etkinliğini karşılaştırmıştır. Gönüllü 40 hastaya
minimal eritem dozunda ultraviyole B uygulandıktan sonra sonraki 2 gün okluzif % 97.5 aloe vera jel
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda aloe vera jelin
antiinﬂamatuvar özellikleriyle hidrokortizon ve plasebo jelden etkili olduğu gözlenmiştir. Aloe vera
jelin ultraviyole eritemi tedavisinde topikal uygulamasının önerilebileceği sonucuna varılmıştır (4044).
7-Hiperpigmentasyon: Ali ve ark, aloe vera yaprak
ekstrelerini melanoliz yaparak, depigmente ajanlar
arasına alınabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada aloin ve aloe vera ekstresi Bufo melanostiktus
kurbağa yavrusu izole kuyruk melanoforlarına uygulanmıştır. Hem aloe vera yaprak ekstresi hem de
aloin alfa-adrenerjik reseptör uyarımı nedeniyle melanin birikimine ve deri renginde açılmaya yol açtığı
gösterilmiştir. Yazarlar, aloe veranın yeni nontoksik
melanolitik bir ajan olarak hiperpigmentasyon tedavisinden uygulanabileceği sonucunu çıkarmışlardır (45).
8-Kronik Ülser ve Yara: Bugünlerde aloe vera içeren
değişik kompozisyonlarda ve potansiyelde yara iyileşmesinde kullanılabilen jel ve krem preparatları piyasada bulunmaktadır. Çoğu ürün aloe vera
yapraklarının iç jel tabakasından elde edilip, jel formunda piyasada bulunur. Hayvanlarda anitinﬂamatuvar ve antibakteriyel etkinliği gösterilen bu jellerin
etkinliği antrakinon içeriğine bağlı olup, çoğunlukla
bitkinin sap kısmında bulunmaktadır. İnsan karaSayfa 6/11
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ciğer ve akciğer hücre serileri % 99 saf karbonhidrat
aloe ekstresi ile temas ettirilince granülosit-koloni
uyarıcı ve kök hücre faktörü ekspresyonunda artış
saptanmıştır. Benzer ekstreler radyasyon hasarı, bası
ülseri ve diğer yaralarda da iyileştiricidir. Gümüş
sülfadiyazin yanık yaralarının mikrobiyal ﬂorasını
düzenlemek için sık kullanılmasına karşın, insan keratinositleri ve ﬁbroblastlarda sitotoksisite gösterip
yara iyileşmesini geciktirici bazı maddeler de içerebilmektedir. Bu etkisi aloe preparatlarıyla birlikte
kullanıldığında tersine döndürülebilmektedir. Aloe
preparatları insan ﬁbroblastlarında intersellüler iletişim ve proliferasyonu arttırmaktadır. Aloe vera
ekstreleriyle kombine edildiğinde temel ﬁbroblastik
büyüme faktör-2 uyarıcı etkiyi arttırmaktadır. Bu
etkisi ﬁbroblast büyüme faktörü-2 yokluğunda ise
minimaldir. Bal gibi, aloe doğal ürün içeriği açısından oldukça komplikedir. Beta-sitosterol içeriği anjiyogenik olarak iyileşme sürecinde faydalı olup,
onarım mekanizmasında anjiyogenez anahtar bir
basamaktır. Bu bileşik koryoallantoik membranda
anjiyogenik olup, neovaskülarizasyonu uyarmaktadır. İnsan umblikal ven endotelyal hücre motilite
değerlendirmelerinde de etkili olduğu saptanmıştır.
Bu bulgularla beta-sitosterolün kronik yaralarda faydalı olabileceği düşünülmektedir. Aloe yüzyıllardır
yanık ve yaralarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
İskemide doku kaybını azaltmasının, platelet agregasyonu ve vazokonstrüksiyondan sorumlu tromboksan-A2, tromboksan-B2 ve prostoglandin-2?
seviyelerini azaltması sonucu meydana geldiği düşünülmektedir. Aloe salisilik asit ve magnezyum laktat gibi anti-inﬂamatuvar ve anti-pruritik
maddelerle de onarım sürecinde hızlanma sağlar.
Hayvan çalışmalarında aloe veranın yara iyileşmesinde hızlandırıcı etkide olduğu gösterilmiştir. Aloe
veralı yara örtüleri veya topikal jellerin etkinliği bu
amaçla yapılan ülser ve yarası olan hastaları içeren
klinik çalışmalarda da gösterilmiştir. Bu amaçla yapılan bir metaanalizde toplam 347 hastanın katıldığı 7 çalışma tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan 5
tanesi yanık, hemoroidektomi ve deri biyopsi hastaları gibi akut yaraları içermektedir. Aloe vera musilaj yanıkta gümüş sülfadiyazine oranla yara
iyileşmesini arttıramamıştır. Hemoroidektomi sonrası ise aloe veranın iyileşme süresini kısalttığı tespit
edilmiştir. Anjiyojenik olan beta-sitosterol, salisilik
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asit, magnezyum laktat ve diğer bileşik içerikleriyle
aloe vera bunu sağlayabilmektedir. Cerrahi yaralarda
da reepitelizasyonu antiinﬂamatuvar etkisiyle dermal perfüzyonu arttırarak ve iskemiyi azaltarak hızlandırabilmektedir. Hemoroidektomili cerrahi
hastaları içeren randomize kontrollü çalışmada ise
aloe vera ağrıyı azaltıp, ağrı kesici kullanma ihtiyacını kaldırmakta ve yara iyileşmesini hızlandırdığı
tespit edilmiştir. Ratlarda da aloe jel dermal yara iyileşmesini hızlandırırken, postdermabrazyon olarak
hastalara uygulandığında ödemde azalma ve iyileşmede hızlanmaya yol açabilmektedir. Postdermabrazyon sonrası aloe jele bağlı dermatit gelişimleri de
bildirilmiştir. Deri biyopsilerinden ise iyileştirme süresi açısından plasebo grubuyla fark saptanamamıştır. Kronik yaralarda yapılan bir çalışmada basınç
ülserlerinde anlamlı bir fark saptanmazken, cerrahi
sonrası ülsere lezyonlarda uygulamada denenen aloe
veranın iyileşmeyi anlamlı olarak geciktirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yazarlar şu an için aloe veralı yara
örtüleri veya topikal ajanların akut veya kronik yaralarda uygulanmasını gerektiği konusunda ciddi bir
kanıtın bulunmadığı sonucuna varmışlardır. Oliveira ve ark ise diyabet ve hipertansiyonlu hastalarda
gözlenen iskemik ülserlerde aloe vera ve kollajen kapama tedavisinin sonucunu araştırmışlar. Hergün
uygulanan bu kapama tedavisinin 10 hafta boyunca
uygulandığında çoğu hastada tam iyileşme elde edilebilmiştir. Takzare ve ark 63 sıçanda aloe veranın
etkisini cerrahi yarada araştırmışlardır. Bu çalışma
sonucunda yara çapının plasebo grubunda, aloe vera
jel veya toz grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu gösterilmiştir. Mendonça ve ark ise topikal
aloe vera jel etkinliğini cerrahi yaralarda Wistar ratları üzerine araştırdığında, aloe vera grubunda yara
iyileşmesinin hızlandığını tespit etmişlerdir. Özellikle mikroakımla birlikte sinerjistik olarak bu etkinin artabileceğini ileri sürmüşlerdir. Ai Zeng ise
aloe vera jelin doksorubisinle ilişkili ekstravazasyon
hasarını önleyici etkisini göstermiştir. Aloe veranın
bu hasarı önlemesini VEGF ve EGFR ekspresyonunda artışa neden olarak sağlayabileceğini ileri sürmüşlerdir. Lu ve ark ise sıçanlarda yaratılan yanığa
bağlı yara modelinde aloe vera ekstrelerinin nitrik
oksit ve endotelin seviyelerini araştırmışlar. Bu
amaçla kullanılan 42 sıçanda aloe vera polisakkaritleri ve aloe jel grubunda yara nitrik oksit salınımının
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düşük olup, vasküler inﬂamatuvar reaksiyon, permeabilite ve ödemde azalma saptamışlardır. Sakai
ve ark ise intravenöz aloe vera infüzyonunun akut
miyokard iskemisi rat modelinde hayatta kalımı arttırdığını göstermiştir (46-53).

9-Tümörler: Saini ve ark ise İsviçre albino farelerde
deride geliştirilen papillomagenezde aloe veranın
antitümör aktivitesini tespit etmişlerdir. Bu çalışmada kullanılan hem topikal hem de sistemik aloe
veranın kontrol grubuna göre anlamlı olarak deri
tümörünü azalttığı tespit edilmiştir. Aloe veranın
DMBA/Kroton yağıyla uyarılan deri tümöründen
koruyucu etkisinin aloe veranın içerdiği vitamin A,
C, E, glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz,
gibi antioksidanlar ile selenyum, çinko ve polisakkaridlere bağlı olabileceği sonucuna varmışlardır.
Chaudhary ve ark da aloe veranın 7,12-dimetilbenzantrasen indüklenen cilt papillomatogenezinde koruyucu etkisini tespit etmiştir. Topikal ve oral olarak
aloe vera jel 16 hafta boyunca uygulandığında papilloma gelişimi anlamlı olarak azalmıştır. Üstelik
aloe jel, topikal ekstresi ve oral formu glutatyon, katalaz ve protein seviyelerinde artışa yol açarken, lipid
peroksidasyonunda da azalmaya neden olduğunu
saptamışlardır (54-55).
10. Atopik Dermatit: Kim ve ark farelerde atopik ekzema benzeri deri lezyonlarında aloe vera jelin etkinliğini araştırmışlardır. Aloe vera jelin IgE
seviyelerinde artış yapmasına karşın, IL-5 ve IL-10
seviyelerinde kontrol grubuna göre anlamlı azalma
sağladığını tespit etmişlerdir. Sonuç olarak aloe veranın atopik dermatitte immun yanıtı düzenleyici
etkisi olabileceğini ileri sürmüşlerdir (56).
11. Gale: Oyelami ve ark ise Nijerya’ da yaptığı açık
bir çalışmada 5 uyuz hastasını aloe vera jel ile başarılı bir şekilde tedavi ettikten sonra, 30 hastalık karşılaştırmalı bir çalışmada ise aloe vera jeli benzoat
losyon tedavisi ile karşılaştırmıştır. Bu hastalardan
16 tanesi aloe vera, 14 tanesi ise benzil benzoat losyon ile tedavi edilirken, aloe vera ile 3 hastada, benzil benzoat ile 2 hastada kaşıntının hala devam ettiği
gösterilmiştir. Uyuz lezyonları ise tüm hasta grubunda kaybolmuştur. Aloe vera jelin benzil benzoat
ile aynı etki oranında uyuz tedavisinde özellikle bu
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ajanı kullanamayan veya tedarik edemeyen hastalarda güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Aloe vera jelin salisilik asit, lektin ve antrakinon içeriğiyle akarisidal aktivite gösterdiği, özellikle antrakinonların tirozin aktivitesini inhibe ederek
antimikrobiyal özelliklere sahip olabileceğini düşünmüşlerdir (57).
12. Layşmanyazis: Dutta ve ark ise aloe vera yaprak
ekstrelerinin etkinliğini in vitro olarak leishmaniasiste değerlendirmişlerdir. Kutanöz, mukokutanöz
ve visseral layşmanyazis etkeni promastigotları reaktif oksijen salınımını arttırarak konak makrofajlarını aktive ederek leishmaniasidal etki
gösterebildiklerini öne sürmüşlerdir (58).
13. Akne Vulgaris: Hajheydari ve ark akne vulgaris
tedavisinde ilk seçenek ajan olarak kullanılan topikal retinoidlerin irritasyon potansiyeli yüzünden,
orta ve haﬁf şiddetli akne vulgarisli hastalarda bu
yan etkiyi azaltmak için aloe vera jelin etkinliğini
değerlendirmişlerdir. Bu amaçla % 50 aloe vera jeli,
% 0.5’ lik tretinoin kremle kombine olarak çift-kör
randomize bir çalışmayı 8 hafta boyunca 60 hastada
uygulamışlardır. Tretinoinle aloe vera jeli kombine
kullanan grupta lezyonların kontrole göre daha
çabuk gerilediği ve eritem veya soyulma gibi irritasyon bulgularının daha az olduğu sonucuna varmışlardır. Sonuçta aloe vera jelle kombine tretinoin
krem uygulamasının daha tolere edilebilir ve daha
etkili olduğu ileri sürülmüştür (59).
14-Anti-aging: Cho ve ark aloe jeli deri yaşlanması
üzerine etkisini incelemiştir. Bu amaçla 45 yaş üzeri
30 kadında 1200 mg/gün ve 3600 mg/gün olmak
üzere 2 farklı dozlamada hastalar aloe vera jel kapsül
takviyesini 90 gün boyunca almışlardır. Aloe jel kullanımının yüzdeki kırışıklıkları anlamlı bir şekilde
azalttığı, tip 1 prokollajen mRNA seviyelerinde de
her 2 grupta artış olduğu ve matriks metalloproteinaz-1 mRNA seviyelerinde ise yüksek doz aloe jel
alan grupta azalma olduğu tespit edilmiştir. Her 2
grupta da tip 1 prokollajen immunboyanmasında
dermiste artış bulunmuştur. Aloe jelin fotoyaşlanmış deride krışıklığı düzeltip, elastisiteyi arttırdığı,
bunu da kollajen üretimini arttırıp, matriks metalloproteinaz-1 ile kollajenin degradasyonunu azaltarak gösterdiği sonucuna varmışlardır. Genel olarak
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ise düşük ve yüksek doz aloe vera kullanımı arası
anlamlı fark saptanamamıştır (60).
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Aloe veranın deri bariyerini düzenleme özelliği ile
kuru deri tedavisi için dermokozmetik olarak yaygın
kullanım alanı bulmuştur. Aloe veranın hidroksiantrakinon emodin içeriği Merkel hücreli kanser gibi
nöroektodermal tümörleri inhibe ederken, asetile
manan ve lektinler immunmodülatör etki göstermektedir. Aloe vera Staﬁlokokus aureus, Helikobakter piylori ve dermatoﬁtler üzerine antibakteriyel ve
antifungal etkileri bulunmaktadır. Herpes simpleks
ve Varisella zostere karşı virusidal aktivitesi mevcut
olup, klinik olarak genital herpes tedavisinde etkili
olduğu gösterilmiştir. Tromboksanın vazokonstrüktör etkisini inhibe ederken, ultraviyole-B’ye karşı fotoimmunsupresyonu da önleyerek sikooksijenazı
inhibe ettiğinden dolayı antiinﬂamatuvar etki gösterebilmektedir. Granülasyon dokusu degradasyonu
ve kollajen biyosentezini arttırmaktadır. Melatonin
ve askorbik asit içeriği ile antineoplastik etki göstermektedir. Topikal aloe vera uygulaması radyasyon
ve staz dermatiti, donuk, yanık, fungal veya bakteriyel infeksiyonlar, herpes infeksiyonu, kaşıntı, ağrı,
psoriasis ve kontakt dermatit tedavisinde mevcut
olup, son iki uygulama konusunda kör çalışmalar
mevcuttur. Topikal aloe veranın fotoyaşlanma üzerine çalışması mevcut olmamasına karşın, deri bakımı
formülasyonların
çoğunda
kullanılabilmektedir. Aloe veranın sağlık açısından
riskleri deri döküntüsü ve mutajenitedir. Gebelik ve
laktasyonda kullanımı kontrendike olan bu aloe veranın psoriasis ve atopik dermatit gibi hastalıklarda
antiinﬂamatuvar özellikleriyle kullanılabileceği ileri
sürülmektedir. Oral kullanımında anti-lipemik ve
anti-diyabetik olarak etkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Etki mekanizmasının daha iyi
anlaşılması açısından farklı klinik dermatolojik endikasyonlarda kullanmak içim yeni kontrollü çalışmalara ihtiyacı olduğu aşikârdır.
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