
 

 

 

 

 و خدمات بهداشتی درمانی قزوين یدانشگاه علوم پزشک

 دانشکده دندانپزشکی

 عنوان

 ینوری مآفت یزخم ها یبر رو انیب نيریو ش نولونیامسيتر یحاو یردهانیدو نوع خم اثر بخشی سهيمقا

 سه سو کور ینیبال يیمطالعه کارآزما کيدهان، 

 استاد راهنما

 سرکار خانم دکتر مهديه زرآبادی پور

 استاد مشاور

 جناب آقای دکترنعمت االه غیبی

 مشاور آماریاستاد 

 سرکار خانم دکتر منیرالسادات میرزاده

 نگارنده

 معصومه ترک چشمه سلطانی

 0011-10سال تحصیلی: 

  0111 پايان نامه: شماره

 



 

 چکیده

( يک زخم کوچک دردناک و يکی از شايع ترين ضايعات مخاط دهان RASراجعه): استوماتیت آفتی مقدمه

ناشناخته باقی  RASبراساس تاريخچه و معاينات بالینی می باشد. از آنجايی که علت  RASاست. تشخیص 

و هدف اولیه درمان اين ضايعات تسکین درد است. هدف ما از  درمان قطعی برای آن وجود ندارد ؛مانده است

م اين مطالعه مقايسه اثربخشی دو نوع خمیردهانی مختلف حاوی تريامسینولون و عصاره ی شیرين بیان انجا

 بر ضايعات آفتی مینور بود.

: اين مطالعه يک کارآزمايی بالینی سه سوکور بود که عصاره ی شیرين بیان به شکل ژل مواد و روش ها

از بین مراجعه کنندگان به دانشکده ی دندان پزشکی  بیمار مبتال به زخم آفتی مینور 01دهانی فرموله شد. 

 گروه Aر تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: ودانشگاه علوم پزشکی قزوين انتخاب شدند. بیماران به ط

دريافت کننده ی گروه  C وخمیر شیرين بیان دريافت کننده ی گروه  B ،درمان استاندارد دريافت کننده ی

 پالسبو.

داده ا با استفاده از : درد، سايز و مدت زمان بهبودی کامل زخم ها. ندمورد بررسی قرار گرفتمتغیر های زير 

، کولموگروف اسمیرنوف های مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. آزمون ۴0نسخه ی  spssنرم افزار آماری 

one way ANOVA  وrepeated measurment  مورد تحلیل داده های هرگروه و بین گروه ها برای

 استفاده قرار گرفتند.

، در روز به دنبال مصرف خمیر حاوی شیرين بیان VASو مدت زمان بهبودی ضايعات و  : سايزیافته ها

 در مقايسه با گروه درمان استاندارد و پالسبو کاهش معنی داری داشتند. 7و  5، 3های

بیان می تواند جايگزين مناسبی عه نشان داد که خمیر دهانی حاوی شیرين النتايج اين مط :نتیجه گیری

برای تريامسینولون باشد و اثر بخشی آن در کاهش درد، سايز و مدت زمان بهبودی ضايعات آفتی قابل قبول 

 است.

 ، تريامسینولون، زخم دهانی، خمیردهانی، شیرين بیان راجعه ی دهانی آفت :لمات کلیدیک

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
Background: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a small painful ulcer which is one of the 

most common oral mucosa lesions. The diagnosis of RAS is based on the history and clinical 

findings. Since the etiology of RAS remains unknown there is no definitive treatment. The 

primary goal of treatment is to reduce the pain of the ulcers. The aim of this study was to 

compare the effectiveness of two different oral pastes, containing triamcinolone and 

Licorice, on minor aphthous lesions. 

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

was extracted and formulated as oral paste. 60 patients, with minor aphthous ulcer were 

selected from patients referred to the dental School of Qazvin University of medical science 

The Patients were randomly divided into three groups: 

group A received standard treatment, group B received Licorice paste and group C received 

placebo. The effects of the following variable were investigated: pain, size of lesion and 

healing duration. Data was analyzed by spss version 24. Kolmogorove Smirnoff test, one way 

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

data.  

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

Recorded following application of the Licorice paste on days 3, 5, 7 compared standard and 

placebo group.  

Conclusion: The results of this study showed that, oral gel containing Licorice can be a 

suitable alternative to triamcinolone. Its effectiveness in reducing pain, size and duration of 

recovery is acceptable. 

Key words: Recurrent aphthous stomatitis, oral ulcer, oral paste, Licorice, Liquorice, 

Triamcinolon 
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