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بررسى اثرايمونو مدوالتورى عصاره ى گياه آلوئه ورا و 
تاثير آن بر كانديدا آلبيكنس در مدل حيوانى
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چكيد ه
سابقه و هدف: تركيبات گياهى منابع مهمى در طب هستند و از زمان هاى گذشته براى پيشگيرى و درمان بسيارى از بيماريها مورد 
استفاده قرار گرفته اند. بررسيها نشان مى دهد كه گياه آلوئه ورا سبب تعديل وتنظيم پاسخ هاى ايمنى مى شود.كانديديازيس يكى 
از شايع ترين عفونت هاى قارچى مى باشد و گونه كانديدا آلبيكنس چهارمين علت شايع عفونت بيمارستانى مى باشد. يكى از اجزا 
مهم سيستم ايمنى بيگانه خوارهايى نظير ماكروفاژها هستند كه با شناسايى و تخريب اين قارچ به مقابله با آن مى پردازند از اين 
رو اين مطالعه با هدف بررسى اثرات عصاره گياه آلوئه ورا بر فعاليت وتحريك ماكروفاژها در مقابل كانديدا آلبيكنس و در مدل 

موشى طراحى گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه ازمايشگاهى (experimental) ميباشد و در مدل حيوانى كار شده است. درابتدا 5 گروه 
موش تهيه شده به وسيله قارچ كانديدا آلبيكنس آلوده شدند و سپس يك هفته جهت فعاليت كانديدا فرصت داده شد. عصاره گياه 
آلوئه ورا با غلظت هاى  mg/kg 100، 10،2050  تهيه شده و به 4 گروه از موشها تزريق شد. سپس ماكروفاژ هاى درون صفاقى موش ها 

گرفته شد و در انتها از تست MTT به منظور ارزيابى فعاليت حياتى ماكروفاژهاى درون صفاقى استفاده گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه آزمايشها در موشها نشان مى دهد كه عصاره گياه آلوئه ورا باعث افزايش فعاليت ماكروفاژى درحضور 
مايتوژن در موشهاى Balb/c آلوده به كانديدا در همه ى دوزهاى mg/kg 100 ،2050، 10 شده و اين افزايش نسبت به گروه كنترل 

.(P<0/001) معنى دار بوده است
بحث و نتيجه گيرى: اين مطالعه نشان مى دهد كه عصاره گياه آلوئه ورا نقش تأثيرگذارى در تحريك سيستم ايمنى دارد. بنابراين 
الزم است در اهداف آتى، جداسازى و تخليص بيوشيميايى دقيق عصاره آلوئه ورا به منظور بررسى خواص ايمونومدوالتورى گياه 

آلوئه ورا بر عملكرد و فعاليت ماكروفاژها بررسى گردد.
كلمات كليدى: كانديدا آلبيكنس، آلوئه ورا، ماكروفاژ، ايمونومدوالتور
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مقدمه
در سالهاى اخير برر سى هاى فراوانى در مورد خواص دارويى ژل 
آلوئه ورا انجا م شده است و نتايج بسيار ارزنده اى را حاصل نمو 

ده است كه شامل اثرات متعددى است و باعث شده كه ژل اين گياه 
در صنايع دارويى و غذايى كاربردهاى فراوانى داشته باشد محصو 
الت دارويى آن بصورت كرم، پماد، شربت، ژل و محصوالت غذايى 

تاريخ اعالم قبولى مقاله: 91/9/13 تاريخ اعالم وصول: 91/6/28   
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آن شامل انواع نوشابه ها و... به صورت روتين مورد استفاده وسيع 
در دنيا قرار گيرد. يكى از اثرات ذكر شده براى ژل گياه آلو ئه ورا، 
خواص ايمونومدوالتورى آن است كه شامل پاسخ هاى گوناگون 

سيستم ايمنى مى باشد (1).
امروزه در بسيارى از بيماريها، از جمله بيماريهاى عفونى، سرطان، 
عنوان  به  ايمنى  پاسخ  ارزيابى هاى  از  ايمنى  نقص  خودايمنى، 
راهكارى جهت تشخيص درست و طراحى پروتكل هاى درمان 
كارآمد استفاده مى شود. در بسيارى از اين بيمارى ها پارامترهاى 
سيستم ايمنى از تنظيم خارج شده و افزايش يا كاهش اين پارامترى ها 
مى توانند به عنوان شاخصى از وضعيت بيمارى تلقى گردند (3,2).
مى توانند  كه  هستند  ارزشى  با  مواد  جمله  از  ايمونومدوالتورها 
مختلف  بخش هاى  و  داده  قرار  تاثير  تحت  را  ايمنى  پاسخ هاى 
اين سيستم را به حالت تعادل برگردانند. دستيابى به اين مواد با 
مكانيسم هاى شناخته شده مدنظر محققين رشته هاى مختلف علوم 

پزشكى مى باشد (4).
يكى از مشكالت دنياى امروز كه كليد آن را در تحريك و تقو يت پا 
سخ هاى ايمنى و تنظيم اين پاسخ ها جستجو مى كنند انواع عفونتهاى 
كانديديايى مى باشد. كا نديدا آلبيكنس يك قارچ فرصت طلب است 
كه در ضعف سيستم ايمنى مى تواند شرايط رشد خود را پايدار 
نموده و با توجه به انواع ساپرس كننده هاى سيستم ايمنى در زندگى 
ماشينى امروز شامل آالينده هاى هوايى، تغذيه نامناسب، استرس، 
بيماريهاى عفونى ديگر و سرطانها موضوع عفونت كانديدايى به 

صورت يك مشكل جدى مطرح مى شود (5-7).
در حال حاضر مطالعات گسترده اى در مورد شناسايى مواد تعديل 
كننده پاسخ ايمنى يا ايمونو مدوالتور از تركيبات طبيعى در دست 

انجام است.
يكى از اين تركيبات عصاره اى است كه از گياه آلوئه ورا جدا و 
مطالعات زيادى در خصوص آن انجام شده است. گزارشهاى متعددى 
در خصوص اثرات مختلف اين گياه به ويژه اثرات ايمونومدوالتورى 
آن در جهت تنظيم سيستم ايمنى وجود دارد (8). بسيارى از خواص 
مفيد اين گياه از جمله تحريك سيستم ايمنى ومهار سيستم ايمنى و 
همچنين خواص ضدالتهابى آن به ژل اين گياه نسبت داده مى شود 
(9). كربوهيدراتهاى ذخيره اى ژل مانند مانان استيله شده ياآسمانان 
همچنين پكتين موجود در مزوفيل ديواره سلولها مسئول خواص 

ايمونولوژيكى آن هستند (10و9). نشان داده شده است عصاره 
الوئه و كربوهيدراتهاى آن مى تواند ماكروفاژها را فعال كنند و 
ماكروفاژهاى قعال شده نيتريك اكسايد توليد مى كنند (12و11و9). 
دو مشتق تازه دى هيدروكومارين1و2 كه از الوئه ورا جدا شده اند 
خاصيت ايمونومدوالتورى دارند و فعاليت فاگوسيتوزى را افزايش 
مى دهند همچنين بر انيونهاى سوپراكسيد را در ماكروفاژهاى صفاقى 

موش افزايش مى دهند (13).
خواص  بررسى  جهت  هدفمند  مطالعات  تاكنون  كه  آنجا  از 
فراكشنهاى  سازى  جدا  با  گياه  اين  تركيبات  ايمونومدوالتورى 
مستخرج از آن و بررسى تك تك آنهاجهت شناسايى دقيق مواد 
عفونى  عوامل  عليه  آن  از  كاربردى  واستفاده  ايمونومدوالتور 
صورت نگرفته است و با توجه به نقش تنظيم وتصحيح پاسخ هاى 
ويژه  به  قارچى  عفونتهاى  وقوع  نرخ  دركاهش  فاگوسيتوزيس 
كانديديازيس سيستميك در بيماريهاى صعب العالج ومزمن مانند 
سرطان و قندو بيماران ايمونوساپرس و داراى نقص سيستم ايمنى 
از  ممانعت  جهت  در  ايمونومدوالتور  ازيك  استفاده  لزوم  اوليه 

گسترش بيمارى احساس گرديد.
ايمونو  ماده  يك  به  دستيابى  باهدف  مطعالعه  اين  منظور  بدين 
مدوالتورمناسب ازگياه آلوئه ورا در مقابل قارچ كانديدا البيكنس 

به عنوان يك مدل عفونى در مدل موشى طراحى و اجرا گرديد.

مواد و روش ها
ضدكانديدايى  فعاليت  بر  ورا  آلوئه  عصاره  اثر  مطالعه  اين  در 
ماكروفاژهاى صفاقى موش در مدل حيوانى (Invivo) به شرح زير 

مورد بررسى قرا ر گرفت.

تهيه و نگهدارى حيوانات و گروه بندى آنها
تعداد 20 سرموش Balb/c سالم از انستيتو پاستور تهيه شد. حيوانات 
مورد استفاده در اين مطالعه موشهاى ماده Balb/c، 8 تا 12 هفته 
سالم بودند. اين موشها در شرايط دما و رطوبت كنترل شده و فاقد 
پاتوژن نگهدارى شدند. 20 عدد موش پس از وزن كشى (با وزن 
تقريبى 25 گرم) به طور تصادفى به 5 گروه 4 تايى تقسيم شدند. 
يك گروه به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد و چهار گروه 

ديگر براساس دوز عصاره مورد نظر تقسيم بندى شدند.
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تهيه سوش كانديدا آلبيكنس
ازسازمان  كه   PTCC كانديداآلبيكنس  سوش  از  مطالعه  اين  در 
پژوهشهاى علمى- صنعتى خريدارى شده بود استفاده گرديد. در 
ابتدا اين سوش روى محيط سابورودكستروزآگار ويژه، رشد قارچها 
تازه گرديد و بعد از 48 ساعت اين سوش از محيط جمع اورى 

و شستشوداده شد. سپس با استفاده ازالم نئوبارشمارش گرديد.

آلوده نمودن حيوانات با كانديدا آلبيكنس
به همه موشهاى 5 گروه تهيه شده از انستيتو رازى به ميزان 107 
– 106 كانديدا كه در محيط مايع RPMI با استفاده از الم نئوبار 
شمارش شد، بصورت صفاقى تزريق گرديد و يك هفته جهت 

فعاليت كانديدا در بدن موشها فرصت داده شد.

تهيه عصاره صاف شده آلوئه ورا
عصاره آلوئه ورا از ژل جداشده از برگ گوشتى آن تهيه و صاف 
گرديد. به اين ژل كه كامًال از پوسته بيرونى برگ جدا مى شود به 
نسبت 1: 1 با آب مقطر دوبار تقطير ديونيزه اضافه و با مخلوط 
كن بصورت يكنواخت در امده، سپس در دور rpm 14000 بمدت 
صاف  تا  گرديد  سانتريفوژ  دار  يخچال  سانتريفوژ  با  دقيقه   20
شود. محلول حاصل از صافى استريل كننده با منافذ μm 0/2 عبور 

داده شد.

تعيين دوز عصاره براى هر گروه
جهت گروه كنترل سرم فيزيولوژى در نظر گرفته شد. عصاره صاف 
شده باتوجه به وزن موشها داراى دوز mg/kg 100 در هر بار تزريق 
بود كه براى گروه 1 در نظر گرفته شد. با رقيق كردن عصاره به ميزان 
 mg/kg 20 وmg/kg50 ؛mg/kg 1/2، 1/5 و 1/10 به ترتيب دوزهاى
10 به دست آمد كه به ترتيب براى گروه هاى 2 تا 4 آماده گرديد.

نحوه تزريق عصاره
به مدت 14 روز به هر موش گروه كنترل ml 0/1  سرم فيزيولوژى و 
به موشهاى گروههاى 4-1 بترتيب ml 0/1 عصاره، رقت 1/2 عصاره، 
رقت 1/5 عصاره و رقت 1/10 عصاره تزريق گرديد. گروهها، وزن 

موشها و دوز دريافتى از عصاره در جدول 1 آورده شده است.

بيهوش كردن حيوانات و نمونه بردارى
24 ساعت بعد از آخرين تزريق، موشها را با استفاده از پنبه آغشته 
به اتر بيهوش نموده سپس تحت شرايط استريل پس از باز كردن 

پوست سينه و شكم، بافتهاى موردنظر نمونه بردارى شد.

جداسازى ماكروفاژها
تحت شرايط استريل با تزريق 5cc سرم فيزيولوژى سرد به صفاق هر 
يك از موشها و كشيدن آن ماكروفاژهاى صفاقى هر موش جمع آورى 
و در لوله اى استريل مختص همان موش منتقل گرديد و با تكرار 
اين عمل براى هر موش سعى شد ماكروفاژ بيشترى بدست آيد.
لوله هاى حاوى ماكروفاژها بايد در تمام مراحل كار سرد نگهداشته 

شوند تا از چسبيدن ماكروفاژها به ديواره لوله جلوگيرى شود.

كشت ماكروفاژها
سوسپانسيون بدست آمده از صفاق هر موش كه در لوله هاى جداگانه 
ريخته شده اند به مدت 10 دقيقه با سرعت 1500rpm در دماى 
در8 درجه سانتيگراد سانتريفيوژ شدند و محيط رويى لوله ها دور 
ريخته شد. سپس براى شستشوى اول 5cc سرم فيزيولوژى سرد 
به ماكروفاژهاى ته نشين شده اضافه و پس از تكان دادن لوله ها 
مجدداً به مدت 10 دقيقه با سرعت 1500rpm در دماى 8 درجه 
سانتيگراد سانتريفيوژ شد. شستشوى دوم با محيط RPMI (از كمپانى 
Gibco) سرد انجام شد و پس از دور ريختن محيط رويى حاصل 

از شستشوى با RPMI به لوله مختص هر موش 2cc محيط كشت 
 (Gibco از كمپانى) FBS سرد حاوى 10% سرم جنين گاو RPMI

اضافه گرديد. با تكان دادن لوله ها و يكنواخت كردن ماكروفاژها 
در محيط كشت با استفاده از الم نئوبار (ازكمپانى Brand) تعداد 

    mg/kg   gr 

 0 25 

1 100 25 

2 50 25 

3 20 25 

4 10 25 

جدول 1- نحوه تزريق عصاره آلوئه ورا به موش ها
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ماكروفاژهاى بدست آمده در 2cc محيط كشت شمارش و حجمى 
كه شامل تعداد 105×2 ماكروفاژ مى باشد براى هر موش محاسبه 
شد. جهت كشت ماكروفاژها از پليت 96خانه استريل كشت سلول 
نظر  در  خانه  موش 3  هر  براى  شد.  استفاده   (Nunc كمپانى  (از 
گرفته شدو در هر خانه تعداد 105×2 ماكروفاژ كشت داده شد. 
 CO2 پليتها در اين مرحله در انكوباتور 37درجه سانتيگراد داراى
5% قرار داده شد. جهت جدا كردن لنفوسيتهاى همراه ماكروفاژها 
2-1 ساعت پس از ريختن ماكروفاژها در چاهكها و چسبيدن 
آنها به كف پليت با استفاده از سرم فيزيولوژى گرم چاهكها را 
شستشو داده تا لنفوسيتها از داخل چاهكها خارج و كشت فقط 
شامل ماكروفاژ باشد. در اين مرحله حجم محيط چاهكها را به 
lμ 200 رسانده وسپس به چاهك ها مايتوژن LPS (sigma) اضافه 
شد و غلظت نهايى آن در هر چاهك به mg/μl 10 رسيد. پليتها 
قرار   %5  CO2 داراى  سانتيگراد  درجه   37 انكوباتور  در  مجدداً 

داده شد.

MTTآزمايش متيل تيازون تترازولين
پس از 20 ساعت 1,0 حجم محيط هر چاهك، MTT اضافه شد و 
پليت مجدداً به مدت 4 ساعت در انكوباتور قرار گرفت. در طى 
اين مدت تحت اثر آنزيم دهيدروژناز ميتوكندرى ها اين ماده كه زرد 
رنگ و محلول مى باشد به كريستالهاى فورمازان كه تركيبى آبى رنگ 
و نامحلول است تبديل مى شود. سپس محيط رويى هر چاهك با 
سمپلر كشيده شد و به هر چاهك μl 100 محلول ايزوپروپرانولول 
اسيدى (اسيد كلريدريك 0/04 نرمال در اپزوپروپرانولول) اضافه 
شد. بعد از حل شدن كريستال هاى بنفش رنگ در مايع رويى و 
انتقال به پليت االيزا در طول موج 492 نانومتر جذب نورى هر 
چاهك با دستگاه االيزا خوانده شد، كه بيانگر تعداد سلولهاى زنده 

در هر خانه مى باشد.

آناليز داده ها
تمامى داده ها وارد نرم افزار G-Instat شده و پس از تعيين ميانگين 
جذب نورى اقدام به تعيين عدد P با استفاده از آزمون ANOVA و 
تعيين معنى دار بودن يا نبودن تفاوت ميانگين جوابهاى بدست آمده 

در بين گروه ها با يكديگر مقايسه شد.

اصول اخالقى تحقيق
در اين پژوهش تالش شد حداقل تعداد موش ها انتخاب شوند و 
موش ها قبل از شروع جداسازى ماكروفاژهاى صفاقى توسط اتر 

بى هوش شد.

يافته ها
در جدول 2 ميانگين جذب نورى ناشى از احياء MTT متعاقب اثر 
دوزهاى مختلف 10، 20، 50 و100ميليگرم بر كيلوگرم عصاره 
 Balb/c گياهى آلوئه ورا بر فعاليت حياتى ماكروفاژهاى موشهاى
آلوده به كانديدا در حضور مايتوژن و همچنين انحراف معيار و 
مقدار P با استفاده از ازمون ANOVA در نرم افزار G-InStat محاسبه 
 post test بعنوان Tukey test و نشان داده شده است. همچنين از

استفاده شده است.
در نمودار 1- ميانگين جذب نورى ناشى از احياء MTT متعاقب 
اثر دوزهاى مختلف10، 20، 50 و100ميليگرم بر كيلوگرم عصاره 
 Balb/c گياهى آلوئه ورا بر فعاليت حياتى ماكروفاژهاى موشهاى

آلوده به كانديدا در حضور مايتوژن رسم گرديده است.
اين نمودار نشان مى دهد عصاره آبى گياه آلوئه ورا و همه غلظت هاى 
مختلف آن بر ميزان فعاليت حياتى ماكروفاژها در حضور مايتوژن 
و در مقايسه باگروه كنترل معنى دار بوده است وحاكى از باالترين 
ميزان فعاليت حياتى ماكروفاژها در مواجهه با عصاره گياه آلوئه ورا 
در دوز mg/kg 100 است (P <0/001). دوز 100mg/kg اين عصاره 
 .(P <0/05) 10 معنى دار گرديد mg/kg 20و mg/kg نيزدر برابر دوز هاى
.(P>0/05) 50  معنى دار نبوده استmg/kg ولى اين نتايج دربرابر دوز

نتايج مقايسه اثردوز mg/kg 50 اين عصاره با ساير دوز ها نشان 
 mg/kg 20 و mg/kg 50 درمقايسه با دوز هاى mg/kg مى دهد دوز
 100 mg/kg ولى در مقايسه بادوز (P >0/05) 10 معنى دار نبوده است

10 mg/kg
20 

mg/kg 
50 

mg/kg 
100 

mg/kg 
control 

0/4060/4070/424 0/462 0/325 Average

0/0349950/040620/042380/03137 0/03882SD 

0/01166 0/011720/012230/01046 0/01294SE 

جدول 2- اثر عصاره گياه آلوئه ورا برفعاليت ماكروفاژهاى صفاقى درحضور 
مايتوژن
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 mg/همچنين نتايج مقايسه اثر دوز (P <0/05) معنى دار بوده است
(P >0/05) 20 اين عصاره با ساير دوز ها نيز معنى دار نبوده است kg

بحث و نتيجه گيرى
كانديديازيس يكى از شايع ترين عفونت هاى قارچى مى باشد كه 
بوسيله جنس كانديدا ايجاد مى شود. اين قارچ از زمانهاى گذشته 
يكى از مهم ترين عوامل ايجاد كننده عفونت هاى بيمارستانى در افراد 
مبتال به نقص ايمنى بوده و بعنوان چهارمين عامل شايع عفونت هاى 
خونى و يكى از علل شايع مرگ و مير در آمريكا مى باشد. در برخى 
نواحى حتى بعنوان دومين عامل شايع عفونتها در نظر گرفته شده 

است (2 و 1).
گزارشات متعدد نشان دهنده اين است كه عفونت هاى قارچى 
شديد و مكرر در بيمارانى ديده مى شود كه دچار نقص يا كاهش 
عملكرد در يكى از سيستم هاى ايمنى مى باشند. اين گزارشات شيوع 
عفونت هاى قارچى به ويژه كانديديمى و كانديديازيس منتشره را 

در بيماران بخش پيوند، سرطان و جراحى توضيح داده و علت آن 
را نوتروپنى و كاهش سلولهاى پلى مورفونوكلئر و منوسيت ها به 
ويژه در نقش آنها به عنوان اجزاء مهم سيستم ايمنى ذاتى مى دانند 

.(14-16)
على رغم  مطالعات مشهود در مورد خواص دارويى و ايمونومدوالتورى 
گياه آلوئه ورا، مورد اثر آن بر سيستم ايمنى در عفونت كانديدايى 
كمتر مورد بررسى قرار گرفته است و به اين سوال كه آيا اين گياه 
و عصاره ژل آن مى تواند در تحريك پاسخ هاى ايمنى عليه كانديدا 
آلبيكنس موثر باشد و يا كدام پاسخ را مى تواندعليه اين عفونت 
فعال كند و ياآنكه چه دوزى منا سب تر است، هنوز پاسخ مناسبى 
داده نشده است. تاكنون مطالعات زيادى در رابطه با گياه آلوئه ورا 
بومى ايران انجام نشده وگزارشات نشان مى دهند كه جغرافيا در 
خواص اين گياه تأثير مى گذارد. بدين منظور اين تحقيق با هدف 
بررسى اثر عصاره ژل آلوئه ورا در دوزهاى مختلف در مدل حيوانى 
و تحريك پاسخ هاى ايمنى ذاتى در بخش فعاليت حياتى ماكروفاژها 

نمودار 1- بررسى اثر عصاره ابى الوئه ورا برفعاليت ماكروفاژهاى صفاقى در حضور مايتوژن
***:: مقايسه غلظت هاى مختلف عصاره با گروه كنترل را نشان مى دهد و (P<0/001) است.

(P<0/05) مقايسه بين گروههاى مختلف را نشان ميدهد و :●●
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بااستفاده از MTT طراحى گرديد.
در سال 1983 آزمايش MTT بعنوان جايگزينى براى روش راديواكتيو 
پيشنهاد شد. در اين روش آنزيماتيك از نمكهاى محلول تترازوليوم 
كه مهمترين آنها MTT است به عنوان سوبستراى واكنش استفاده 
مى شود. بوسيله اين آزمايش ساده و دقيق مى توان پاسخ سلولهاى 
مختلف را به فاكتورهاى خارجى از جمله فاكتورهاى رشد، داروهاى 
سايتوتوكسيك و ساير عوامل شيميائى ارزيابى كرد. بطوريكه ميزان 
فعاليت و سرعت تكثير سلولها ممكن است تحت تاثير هورمونها، 
فاكتورهاى رشد، سايتوكينها و ميتوژنها افزايش يافته يا تغييرى نكند. 
همچنين تحت تاثير بعضى از داروها و عوامل سايتوتوكسيك نظير 
داروهاى ضد سرطان ممكن است سلولها دچار نكروز يا آپپوپتوز 

شده و سرعت تكثير يا رشدشان كاهش يابد (17-18).
اين آزمايش يك روش رنگ سنجى است كه بر اساس احيا شدن و 
شكسته شدن كريستالهاى زرد رنگ تترازوليوم با فرمول شيميائى 
 3-[4,5- dimethylthiazol-2-yl ]-2,5- diphenyl - tetrazolium bromide

(MTT) بوسيله آنزيم سوكسينات دهيدروژناز و تشكيل كريستالهاى 

آبى رنگ نامحلول انجام مى شود. در اين روش برخالف ساير روشها 
مراحل شستشو وجمع اورى سلول كه اغلب باعث از دست رفتن 
تعدادى از سلولها مى شوند حذف شده و تمام مراحل آزمايش از 
ابتداى كشت سلولى تا قرائت نتايج با فتومتر، در يك ميكروپليت 
انجام مى شوند لذا تكرار پذيرى، دقت و حساسيت آزمايش باال 

است (19).
در اين مطالعه با توجه به اين كه موش ها در 5 گروه قرار گرفته 

 ANOVA بودند، جهت مقايسه اين گروه ها با يكديگر از آزمون
استفاده گرديد.نتايج نشان داد عصاره گياهى آلوئه ورا در حضور 
مايتوژن در همه دوزها باعث آفزايش معنادارى در فعاليت حياتى 

ماكروفاژهاى موشهاى Balb/c آلوده به كانديدا شده است.
با توجه به اينكه ماكروفاژهاى حيوانى در حال معمول در حالت 
خفته هستند و نياز به فعال كننده دارند در اين مطالعه نشان داده 
شد كه حضور مايتوژن (ليپوپلى ساكاريد باكتريايى) به عنوان فعال 
كننده ماكروفاژها براى تأثير عصاره گياه آلوئه ورا ضرورى است 
كه اين نتايج با بررسى هايى كه توسط دريسدال در سال 1996 و 
تيذارد در سال 1994 و اينو در سال 1990 و مريام در سال 1996 

انجام گرديد مطابقت دارد (20).
همچنبن در آزمايشات ما، عصاره آلوئه ورا در حضور مايتوژن در 
مدل حيوانى بر روى فعاليت ماكروفاژها اثر افزايشى داشته كه اين 
نتايج با بررسى هايى كه در سال 2009 توسط دكتر تكتاز و مطالعه 
ديگرى كه در سال 2006 توسط دكتر ليو انجام گرديد مطابقت 

دارد (22و21).
مى توان گفت كه عصاره گياه آلوئه ورا در مدل حيوانى نقش مؤثرى 
در تقويت و تحريك ماكروفاژها داشته است و با توجه به اينكه 
ماكروفاژها نقش مهمى در ايمنى ذاتى و سلولى در جلوگيرى از 
عفونت داردو با توجه به نتايج ساير مطالعات به نظر مى رسد انجام 
آزمايشات تكميلى با هدف شناخت مكانيسم اثرگذارى اين گياه 
و همچنين تأثير فراكشن هاى مختلف از عصاره آن در تحريك 

سيستم ايمنى در مدل حيوانى و در موارد انسانى ضرورى است.
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Abstract

Background: Natural products are important resources in herbal medicines and have been long used for 

prevention and treatment of many diseases. Aloe vera has been shown to modulate the immune response. 

Candidiasis is one of the most common fungal infections and Candida albicans has become the fourth most 

common cause of hospital infections. so in this article the effects of Aloe vera plant extracts on macrophage 

activation has evaluated.

Materials and Methods: First of all we infected the 5 groups of the mice with Candida Albicans and 

then allowed the Candida to activate in one week. Then the Aloe Vera extract (has) injected to mice. Then 

intraperitoneal macrophages of mice has got and in the end MTT test (has been) performed in order to 

evaluate the viability of intraperitoneal macrophages.

Results: In vivo results show that all of doses of the Aloe Vera extract 100mg/kg، 50، 20،10 significantly 

increased cell viability in presence of mitogen.

Conclusion: This study showed Aloe Vera extracts in the In vivo in presence of immune stimulator has 

an effective role in stimulating the immune system (in). In Further studies, processing such as isolation 

and purification of aloe vera components, are necessary to clarify the modulatory effects of aloe vera on 

macrophage function.

Keywords: aloe vera, Immunomodulator, Candida Albicans
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