
 

 

 

 



 چکیده

ضایعات آفتی جزء دردناک ترین زخم های مخاط دهان هستند که سبب کاهش کیفیت : زمینه و هدف 

زندگی بیماران در طول دوره زخم می شوند. یکی از روش هایی که جدیدا برای درمان آفت مورد بررسی قرار 

گرفته است ؛استفاده از لیزر می باشد. از آنجایی که لیزر ها در انواع و طول موج های متفاوت وجود دارند 

محققان در پی یافتن بهترین لیزر و کارآمد ترین طول موج و انرژی به منظور درمان ضایعات آفتی هستند . 

 درد ضایعات آفتی بیماران است .در تغییر عالئم و  nm 049هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر دیود 

تایی  09ضایعه آفتی انجام شد.ضایعات به صورت تصادفی به دو گروه  49این مطالعه برروی  :روش کار

تحت تابش اشعه راهنمای لیزر قرار گرفتند  وبرای گروه مورد از لیزر کنترل تقسیم شدند .گروه مورد و کنترل 

قبل از   VASثانیه استفاده شد . میزان درد بیماران توسط تست  09وات و به مدت  5/0با توان  049nmدیود 

تابش،بالفاصله پس از تابش ،روز دوم،چهارم و هفتم مورد بررسی قرار می گرفت . همچنین سایز ضایعات قبل 

و من ویتنی مورد تجزیه  tی از تابش ودر روزهای دوم و هفتم نیز اندازه گیری می شد.داده ها توسط آزمون ها

 و تحلیل قرار گرفتند. 

:نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میزان درد گروه مورد در تمام زمان های مورد بررسی پس نتایج

. همچنین با بررسی قطر ضایعات در ( >P 95/9. )از تابش به طرز معنی داری کمتر از گروه کنترل بوده است

می توان چنین نتیجه گرفت که با گذشت زمان قطر ضایعات گروه مورد به طور معناداری روز های مشخص ، 

 ( P< 95/9)نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.

وات در کاهش درد بالفاصله پس از  5/0با توان  049nmلیزر دیود طبق نتایج این مطالعه ،  :نتیجه گیری

 تابش و کاهش سایز ضایعات آفت و کاهش دوره زخم موثر است .

لیزر دیود ،  ، یآفتضایعات کلید واژگان:  VAS 



Abstract 

Background and Aims: Aphthous lesions are one of the most painful ulcers in 

oral mucosa which affect quality of life.  Laser therapy is considered as a new 

effective means to treat these lesions. With lasers available in various types and 

wavelength, researchers are actively investigating the most effective wavelength 

and power to treat Aphthous lesions.  

Methods: In this study, we employed 940 nm Diod laser to evaluate the 

response. Lesions were randomly divided in two seperate  groups of treatment 

and control, with 20 lesions in each group. In the treatment group the 940 nm 

Diod laser with power of 2.5 Watt was applied, whereas the control group 

received only un-activated laser radiation.  The pain was scored before and after 

the radiation, and also, on the second, fourth, and seventh days, by VAS test. At 

the same time, ulcer size was measured by periodontal probe before  radiation, 

and also, on the second and seventh days.  

Results: Then results were analyzed by T test and Mann-Witney test.   The 

results indicated statistically significant differences in the mean scores of pain 

between the two groups (p> 0.05 ), and ulcer size as well (p<0.05  ).         

Conclusion: Results propose that 940 nm Diode lasers with power of 2.5 watt 

significantly reduce pain, immediately after irradiation, size and duration of 

ulcers.  
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