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 چکیده:

در جهت کاهش درد و مدت زمان  صوالا آفت مخاط دهان است. درمان یضایعه نیترعیشا دهانی : آفت راجعهمقدمه

 ولوننیامسیتر یمختلف حاو یردهانیدو نوع خم یاثربخش یهسیمطالعه مقا نی. هدف ما از انجام اباشدضایعه می حضور

 بود. نوریم یآفت عاتیبر ضا سماق یو عصاره

 40نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  است.سه سوکور  ینیبال ییکارآزما کیمطالعه  نیاها: و روش مواد

از آزمون کولموگروف  یو درون گروه یگروه نیب یداده ها لیو تحل هیتجز یقرار گرفت. برا لیو تحل هیمورد تجز

 یبه شکل ژل دهان سماق یعصاره استفاده شد. repeated measurementو  one way ANOVA رنوف،یاسم

 یپزشکمدانشگاه علو یپزشکدندان یکنندگان به دانشکدهمراجعه نیاز ب نوریم یمبتال به زخم آفت ماریب 04فرموله شد. 

 ژل سماق B گروه، درمان استاندارد Aشدند: گروه  میتقس وهبه سه گر یبه طور تصادف مارانیانتخاب شدند. ب نیقزو

 .دارونما دریافت کردند C گروهو 

 . یو مدت زمان بهبودVASسایز، قرار گرفتند:  یمورد بررس ریز یهاریمتغاثرات 

در  1، 5، 3 یدر روزها ژل سماقبه دنبال مصرف  VASو  مدت زمان بهبودیدر اندازه و  یداریها: کاهش معنافتهی

 .با گروه استاندارد و دارونما مشاهده شد سهیمقا

 نولونیسامیتر یبرا یمناسب نیگزیتواند جا یم سماق یحاو یدهان ریمطالعه نشان داد که خم نیا جی: نتایریگ جهینت

 .قابل قبول است یآفت عاتیضا یو مدت زمان بهبود زیدر کاهش درد، سا سماق یاثر بخش. باشد

 

 نولونیامسیترخمیردهانی، سماق،  ،دهانی ، زخمدهانی : آفت راجعهیدیکل یهاواژه
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Abstract 
Background: Recurrent aphthous stomatitis is the most common oral mucosa ulcer. The 

treatment of apthous ulcer is principally directed towards reducing the pain and duration 

of each episode of ulceration. The aim of this study was to compare the effectiveness 

of two different oral pastes containing triamcinolone and sumac on minor aphthous 

lesions. 

Materials and Methods: This study was a randomized triple blind clinical trial. Data 

was analyzed by SPSS version 24. Kolmogorov Smirnoff test, one way ANOVA and 

repeated measurement test were used for analysis of inter and intra group data. 

Hydroalcoholic extraction of sumac was powdered and formulated as oral gel. 60 

patients, with minor aphthous ulcers were selected from patients referred to Dental 

school of Qazvin University of medical science. Patients were randomly divided into 

three groups: 

Group A received standard treatment, group B received sumac gel and C received 

placebo. The effects of the following variable were investigated: size, VAS and healing 

duration. 

Results: A significant reduction in size and healing time of the lesions and VAS was 

recorded following application of sumac gel on days 3, 5, 7 compared to standard and 

placebo group . 

Conclusion: The results of this study showed oral gel containing sumac can be a suitable 

alternative to triamcinolone. Effectiveness of sumac in pain relief, size reduction and 

healing duration is acceptable. 

Key words: Recurrent aphthous stomatitis, Oral ulcers, Rhus Coriaria, Sumac, Oral 

paste, Triamcinolone 

 

 

 


