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ABSTRACT
Background and Aim: Oral mucositis is a common and debilitating complication that can
occur after administration of certain chemotherapy drugs. Yet, no preventive therapy has been
recommended for this complication. This study aimed to determine the effect of licophar on
prevention of chemotherapy-induced oral mucositis.
Methods and method: This was a double blind RCT which was performed in Sanandaj City
and included 40 patients with colon and gastric cancer who had received chemotherapy for
the first time between 1390 and 1391. 5-FU (FOLFOX4) was prescribed for the patients.
Licophar was given to the intervention group, and control group received placebo. The
patients were examined for the presence or absence of oral mucositis. Using SPSS.18
software, data were analyzed by descriptive statistics and Mann-Whitney tests, independent T
test and chi square.
Results: In our study, 25 patients (62.5%) were male and 15 (37.5%) were female. The mean
age of the participants was 53.20 ±8.77 years and the mean duration of treatment was 5.05
±3.15 months. Oral mucositis was not observed in the intervention group, but 35% of the
patients in the control group developed this disorder (p <0.01). There were no statistically
significant difference between the two groups in relation to age and gender (p> 0.05).
Conclusion: Licophar is effective for prevention of oral mucositis induced by chemotherapy.
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چکیده
شود داروهاي شیمی درمانی ایجاد میکه بدنبال برخی از است موکوزیت دهانی یک عارضه شایع و ناتوان کننده : زمینه و هدف

این مطالعه به منظور تعیین میزان تاثیر لیکوفار در . کنون درمان خاصی جهت پیشگیري از این عارضه پیشنهاد نشده استو تا
.یشگیري از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی انجام شده استپ

سرطان روده بزرگ و معدهدو سوکور است که بر روي بیماران مبتال به  RCTکار آزمایی بالینی این مطالعه یک : بررسیروش 
که بود بیمار40جم نمونه برابر ح. که در شهر سنندج براي اولین بار تحت شیمی درمانی قرار گرفتند، انجام شد1390-91در سال 

به گروه مداخله داروي لیکوفار و به گروه کنترل. قرار گرفتند)FOLFOX4(فلوئوراسیل -5با رژیم حاوي تحت شیمی درمانی
فزار ها با استفاده از نرم اداده. دارو داده شد و بیماران از نظر وجود یا عدم وجود موکوزیت دهانی تحت نظر قرار گرفتندشبه

SPSS.18 ،و با استفاده از آمار توصیفی آزمونهاي آماري من ویتنی یوT ندشدتحلیلتست مستقل و کاي دو.
جمعیت سنی میانگین . زن بودند%) 5/37(نفر 15از جمعیت مورد مطالعه مرد و %) 5/62(نفر 25در مطالعه انجام شده : هایافته

در گروه مداخله موکوزیت دهانی مشاهده . ماه بود05/5±15/3مدت تشخیص درمان سال و میانگین 20/53±77/8مورد مطالعه 
در دو گروه از نظر سن و جنس اختالف آماري معنی داري . )P=004/0(دچار موکوزیت دهانی شدند% 35نشد و در گروه شاهد 

.)P<05/0(وجود نداشت 
.باشدموثر میدرمانی شیمیازناشیموکوزیت دهانی ازلیکوفار در  پیشگیري: گیرينتیجه

درمانیلیکوفار، موکوزیت دهانی، شیمی:  کلیدواژه
11/2/96:پذیرش22/9/95:اصالحیه نهایی24/4/95: وصول مقاله
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مقدمه
و بیماريعوارضدلیلبه، سرطانبهمبتالبیماراندر

ایمنی سیستمدرمانی،شیمیداروهايدریافتهمچنین
عفونتهاي بهابتالمستعدبیمارانبنابراین.رددگمیتضعیف
ایندردهانیعفونتهاي،)1(باشندمیمنتشروموضعی

یامنتشرعفونتبهمنجرتواندمیوبودهبیماران شایع
بهبیماراندرناتوانیودردایجادیا حداقلوسمیسپتی
موفقیت درمانبراي.)2(شودغذاخوردنهنگامدرویژه

موقعبهدرمانوصحیحتشخیص،بیماراناینزآمی
). 1(استامرحیاتییکدهانیضایعات

وعمومیعارضهیک،دهانیموکوزیتیااستوماتیت
شیمی داروهاي)3(باشدمیکننده شیمی درمانیناتوان

زیاد و عدم بر روي سلولهاي سرطانی که تکثیردرمانی
سلولهاي اس دراسهمینبردارند موثر است،پتوزوآپ

مانند پوست و دستگاه سریع هستنددرشدارايکهطبیعی
شیمی کلینیکی تاثیرنظراز. گذارندتاثیر مینیزگوارش 

شیمی ازپسکوتاهیزمانازدهانمخاطدرمانی بر
استممکنشده وشروعروزدهتاهفت"نهایتاودرمانی 

درصد دهدراستوماتیت). 4(افتداتفاقهفته نیزدوتا
درصد40کمکی وشیمی درمانیکنندهدریافتبیماران
). 5(افتداتفاق میهاولیکننده شیمی درمانیدریافتبیماران

مثلاثر عواملیدروبودهپیچیدهاستوماتیتعلت
آزاد، پروستاگالندینها،  و، رادیکالهايβنوع1اینترلوکین

α)Tumor Necrosisنوع تومورنکروزدهندهفاکتور

Factor-Alpha (شودایجاد می)یکازاستوماتیت). 6
طرفبهاستو ممکنشودمیآغاز)اریتم(خفیفقرمزي

دهندهخونریزيهاي زخمدردناك،هايزخمادم،
ایمنیسیستمبه علت کاهش.کندپیشرفتثانویهوعفونت

اثرعفونتهايدرهازخماستممکندرمانیشیمیاثردر
دهدافزایشرازاییيبیمارشده وعفونیطلبفرصت

ش رگستبه آسانیبیماراندراینکاندیدیاکهبه طوري).3(
گلوزمانی که به طرفوبودهدردناكبسیارکهیافته

اینهمچنین).7(شودمیخطرناكیابد،میگسترش
عدم).4(هستندسمیسپتیمستعدبیشتربرابربیماران چهار
باعثاستممکناستوماتیتبه علتکافیيدریافت غذا

76کهبطوري).3(گرددبیماردهیدراتاسیونوتغذیهسوء
باعثکههستنددردداراياستوماتیتیبیماراندرصد86تا

بهمواقعبعضیدراستوماتیت). 5(شودمیناکافیتغذیه
بهنیازمند،قطع درمانازغیربهکهاستشدیدقدري
).7(باشدمیبیمارستاندربیمارننمودبستري

موجود گلیسیریتینیکاي اسیدالتهابی قابل مالحظهاثر ضد
این اثر براي ترکیب . به اثبات رسیده استدر شیرین بیان

وقفه تولید .تر استنیک حتی قويتیلیسیريگلفاآ18
cyclic adenosineلکوترین و افزایش غلظت

monophosphat(CAMP)موفوروفیلهاي پلیدر نوت -

. نوکلئر انسان در شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسیده است
از تحریکات ، همچنین ترکیب کاپسیکوم لیکوفار در انسان

در ).8(دهدجلوگیري کرده و التهاب را کاهش میمخاطی 
یک مطالعه متا آنالیز، از مداخالت متعدد انجام شده تنها ده 

ش میزان موکوزیت موثر مداخله در پیشگیري و یا کاه
،کرایوتراپی، آمیفوستینآلئو ورا، : موارد شاملبودند که این 

-G(فاکتور محرك کولونی گرانولوسیت  CSF( ،
گلوتامین داخل وریدي، عسل، فاکتور رشد کراتینوسیت،  

آمفوتریسین / توبرامایسین/ میکسینلیزر،  آنتی بیوتیک پولی
)PTA (pastille/ Pasteباشدت  میو سوکرالفی)9.(

بودنموثربرمبنیشدهدادهپیشنهاداتازطرحاینایده
براياین تحقیق. تاسشدهگرفتهالتهاب مخاطر بلیکوفار

به)بانکهاي اطالعاتی موجودبا توجه به بررسی (باراولین
موکوزیت ازبر پیشگیريآنتاثیرمیزانتعیینمنظور
.شدامانجدرمانیشیمیازناشیدهانی 

بررسیروش
دو سوکور می RCTکار آزمایی بالینی این مطالعه یک

روده بزرگ و معدهباشد که شامل بیماران مبتال به سرطان 
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که براي اولین بار بودشهر سنندج در1390-91در سال 
فلوئوراسیل -5با رژیم حاوي تحت شیمی درمانی 

)FOLFOX4(عه سن معیارهاي ورود به مطال. قرار گرفتند
ابتال ،سال و معیارهاي خروج شامل نوتروپنی65تا 20بین 

سابقه پرتو ،داشتن ضایعات مخاطی در دهان، به دیابت
با اثرات استروژنی و ( مصرف داروهاي هورمونی ، درمانی

عدم رعایت ، عروقی–ابتال به بیماران قلبی،)آنتی استروژن
که بر بود مواد مخدر مصرف سیگار و، بهداشت دهان

یا اساس اظهار نظر فرد بیمار و یا معاینه توسط رزیدنت
با توجه به حجم نمونه در .مشخص گردیدپزشک معالج

که بودنفر 40حجم نمونه برابر ،مطالعات کارآزمایی مشابه
نترل به تایی در دو گروه مداخله و ک4به روش بلوك بندي 

. صورت تصادفی قرار گرفتند
ایت آگاهانه با  ارائه توضیحات کامل در از بیماران رض

سپس به روش خصوص کلیات تحقیق دریافت گردید،
دوگروهازیکیبیماران در، تایی4تصادفی بلوك بندي 

.شدنددادهقرارداخله و کنترلم
درآزاد بودند که وبودمطالعه اختیاريدربیمارانشرکت

گروه مداخله از در .شوندخارجآنازتحقیقازمرحلههر
حاوي عصاره کهدارووي لیکو فار ساخت شرکت گلدار

شامل شیرین بیان، اکالیپتوس، فلفل قرمز، منتول می باشد و
6که بصورت روزانه هر میلی گرمی700قرص مکیدنی 

-روز داده می5میلی گرمی به مدت 700یک قرص ساعت 

در .یشنهاد شرکت دارو سازي بوده استاین دوز پ. شد
که توسط دانشکده داروسازي گروه کنترل از شبه دارو 

شامل قرص (کرمانشاه ساخته شده بود شکی دانشگاه علوم پز
توسطدهان بیماران.به همان مقدار و روش داده شد)خنثی
به طور،بودطالع ایبداروي دریافتی بیمارنوعازکهمحقق
اتیت سازمان استومشدتاستانداردابزارهاياساسربروزانه

. مورد بررسی قرار گرفت)WHO(جهانی بهداشت
درجه تقسیمچهاربهشدتنظرازاستوماتیتدر این روش 

:دش

.دارداریتموبودهزخمبدون: یکدرجه
ولیباشدیماریتموکوچکزخمهايشامل: دودرجه

.خوردن داردتواناییفرد
سطحدرصد25ازبیشتر(بودهوسیعزخمها: سهدرجه
.داردرامایعاتخوردنتواناییفقطو فرد)دهان
بهقادربیماروبودهدهندهزخمها خونریزي:چهاردرجه

.نیستغذاییموادمایعات و دریافت
احتباس آب و سدیم و ی ماننددر صورت بروز عوارض

در .دیگرد،  بیمار از مطالعه خارج میافزایش دفع پتاسیم
مورد عه، بیماران از نظر عوارض دارويلضمن در طول مطا

اي مداخله تحت مراقبت قرار گرفتند و عوارض ناخواسته
تا دو انبیمار. گردید، مشاهده نشدکه منجر به قطع درمان می

هفته بعد از اتمام شیمی درمانی به صورت حضوري از نظر 
.ندوجود یا عدم وجود موکوزیت تحت بررسی قرار گرفت

و با SPSS.18ها با استفاده از نرم افزاردادهتحلیل تجزیه و
و استفاده از آمار توصیفی براي بدست آوردن فراوانی مطلق 

و همچنین آزمون آماري  نسبی و میانگین و انحراف معیار
من ویتنی یو براي مقایسه شدت موکوزیت دهانی، جهت 

تست مستقل و Tمقایسه متغیرهاي کمی پیوسته از آزمون 
در دو می از آزمون کايین رابطه متغیرهاي کیفی اسبراي تعی

نرمال بودن توزیع متغیرهاي کمی با . گروه استفاده شددو
.آزمون کلموگراف اسمیرونوف یک جامعه تست گردید 

یافته ها
از جمعیت ) درصد5/62(نفر 25نتایج مطالعه نشان داد که

میانگین . دزن بودن) درصد5/37(نفر 15مورد مطالعه مرد و 
سال و 20/53±77/8و انحراف معیار جمعیت مورد مطالعه 

05/5±15/3میانگین و انحراف معیار مدت تشخیص درمان 
مقایسه میانگین سنی، جنس و مدت زمان تشخیص . ماه بود

- تفاوت معنیP<05/0سرطان در دو گروه مورد مطالعه با 
.داري با هم نداشتند
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50سال و 50زیر (هاي سنیگروهسایر نتایج نشان داد که 
درصد گروه 80در دو گروه مورد مطالعه ) سال و بیشتر

سال و بیشتر سن داشته 50درصد گروه شاهد 75مداخله و 
اند و از نظر مدت تشخیص سرطان در دو گروه مورد مطالعه 

مدت ،درصد گروه شاهد35درصد گروه مداخله و 30
ماه طول 6بیش از بیماري سرطان آنانزمان تشخیص 

در دو گروه مورد سرطاناز نظر نوع همچنین . کشیده است
45درصد و در گروه شاهد 50در گروه مداخله ،مطالعه

. انددرصد مبتال به سرطان معده بوده
درصد گروه مداخله فاقد 100دهد که نشان می1جدول

درصد 15موکوزیت دهانی بوده در حالیکه گروه شاهد 
.اندداشته3د درجه شدت در ح

توزیع فراوانی شدت موکوزیت دهانی در دو گروه مورد مطالعه: 1جدول 
شدت

گروه
جمع4درجه 3درجه 2درجه صفر

)درصد(فراوانی  )درصد(فراوانی  )درصد(فراوانی  )درصد(فراوانی  )درصد(فراوانی  
)0/100(20)0/0(0)0/0(0)0/0(0)0/100(20مداخله

)0/100(20)0/5(1)0/15(3)0/15(3)0/65(13شاهد
)0/100(40)5/2(1)5/7(3)5/7(3)5/82(33جمع

شود و مداخله موثر بوده تفاوت معناداري دیده میP=004/0دهد که بین دو گروه از نظر شدت موکوزیت با نشان می2جدول 
.است

مقایسه میزان شدت موکوزیت دهانی در دو گروه مورد مطالعه: 2جدول 

گروه
فراوانی

)نفر(
میانگین 
حسابی

میانگین 
رتبه اي

Mann-Whitny UZP

004/0-2000/170/13086/2مداخله
2095/00/24شاهد

بحث
وزیت دهانی یکی از مشکالت اساسی بیماران تحت موک

هاي دارویی با شیمی درمانی بوده و بخصوص در رژیم
بلئومایسین، دوکسوربیسین، سیکوفسفاماید، متوتروکسات و 

). 10(شوددیده میفلوئوراسیل-5و دانوروبیسین
درصد 10بطوریکه ،موکوزیت یک عارضه شایع است

درصد 40درمانی کمکی، بیماران دریافت کننده شیمی
درصد 80بیماران دریافت کننده شیمی درمانی اولیه، 

100بیماران تحت درمان براي پیوند سلولهاي بنیادي و 
سروگردن به این درصد بیماران دریافت کننده رادیوتراپی

).11و 12(شوندعارضه گرفتار می
مطالعات متعددي جهت پیشگیري و یا درمان موکوزیت 

.شده استتوسط پژوهشگران انجام دهانی 

Worthington و همکاران در یک مطالعه متاآنالیز، که
مورد تجزیه و تحلیل قرار نفر را 10514مطالعه بر روي 131

که از مداخالت متعدد انجام شده، تنها ده ندنشان داد،دادند
که این موارد مداخله در کاهش میزان موکوزیت موثر بود 

،کرایوتراپی، فاکتور محرك amifostineرا، آلئو و: شامل
G(کولونی گرانولوسیت  - CSF( گلوتامین داخل ،

آنتی وریدي، عسل، فاکتور رشد کراتینوسیت،  لیزر،  
)PTA(آمفوتریسین / توبرامایسین/ میکسینپولیبیوتیک 

pastille/ Pasteشبانلوئی).9(باشدو سوکرالفیت  می
نشان داده P>05/0آلوپورینول با با استفاده از دهان شویه

تواند در پیشگیري از بروز استوماتیت موثر که این ماده می
از دهان ) 14(همین نویسنده در مطالعه دیگر. )13(شدبا

عصاره گل بابونه جهت پیشگیري از استوماتیت حاويشویه 
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این ماده P>05/0ناشی از شیمی درمانی استفاده کرده که با 
ن داده نشاP>01/0یافته مطالعه ما نیز با .وده استنیز موثر ب

تواند در پیشگیري از بروز که استفاده از لیکوفار می
بطوریکه در گروه مداخله حتی ،موکوزیت دهانی موثر باشد

که در مقایسه با ک مورد موکوزیت دهانی مشاهده نشدی
مطالعاتی که در باال به آن اشاره گردید و همچنین مطالعه 

که از عصاره بابونه جهت ) 15(علیجانی رنانی و همکاران
پیشگیري از استوماتیت ناشی از شیمی درمانی استفاده کرده 

- ر معناداري داشته است، هماهنگ میاثP>05/0با و دبودن
) 16(ر مطالعه عشقیار و باطبیاین در حالی است که د. باشد

بررسی شیوع عوارض دهانی در بیماران تحت به منظورکه
شیمی درمانی در بیمارستان امام خمینی تهران انجام شده 

درصد مبتال به موکوزایتیس 2/66بود، مشخص گردید 
این امر اهمیت مداخالت پیشگیرانه را به روشنی .اندشده

ري توسط اشک تراب و در مطالعه دیگ.دهدنشان می
که اثر اسانس نعناع را در پیشگیري از ) 17(همکاران

،موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی بررسی کرده بودند
درصد به 50درصد و در گروه شاهد 15در گروه مداخله 

این تفاوت P>05/0موکوزیت دهانی مبتال شده بودند که با 
هاي ما ضمن افتهبوده است که در مقایسه با یمعنادار

روزن و . آن دارد که لیکوفار موثرتر استهماهنگی نشان از
،در بیماران با سرطان روده بزرگ متاستاتیک،همکاران
را جهت پیشگیري از ) فاکتور رشد کراتینوسیت(پالفرمین 

-5با رژیم تحت شیمی درمانی موکوزیت در بیماران 
گروهی که در که تجویز کردندفلوئوراسیل و لکوورین

پالفرمین دریافت کرده بودند نسبت به گروه دارونما، خطر 
)P>05/0(داريموکوزیت درجه دو و باالتر به طور معنی

موکوزیت کمتر شدت در مطالعه ما نیز که)18(کمتر بود
دهانشویه استفاده از اسماعیل و همکاران،پژوهشدر .بود

شیمی موکوزیت ناشی ازکاهش شدتشیرین بیان در
درمانی و رادیوتراپی ترکیبی در تومورهاي سر و گردن موثر 

داس و همکاران، در بیماران با سرطان سر و گردن ). 19(بود

تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی ترکیبی، ترکیب عسل و 
) P>001/0(شیرین بیان تجویز نمودند که به طور معناداري 

در .)20(دموثر بودر پیشگیري از شدت موکوزیت دهانی 
کرایوتراپی در در رابطه با تاثیر ،یک مطالعه متاآنالیز

کاهش موکوزیت دهانی در بیماران با سرطان پیشگیري و
، فلوئوراسیل-5درمانی با رژیم میدستگاه گوارش تحت شی

درصد کاهش پیدا 39خطر موکوزیت به 
در ).RR=0.61: 95%CL, 0.52 to 0.72()21(کرد

کاهش شدت پیشگري و مکاران، عسل درو هبیاکوپژوهش
هاي درمانی در بدخیمیموکوزیت دهانی ناشی از شیمی

همچنین). P>05/0(بودموثرخونی اطفال به طور معناداري 
درمانی نیز در بهبود موکوزیت ایجاد شده بدنبال شیمیعسل

از این نظرکه در مطالعه ما نیز شدت  و )22(تاثیرگذار بود
در این .با این مطالعات همخوانی دارد، ر بودموکوزیت کمت

- راستا الزم است اشاره شود که اثر ضد التهابی قابل مالحظه
به اثبات موجود در شیرین بیان اي توسط اسید گلیسریتینیک 

آلفا گلیسرین تی نیک 18این اثر براي ترکیب . رسیده است
وترین و افزایش غلظت لکوقفه تولید . تر استحتی قوي

Cyclic adenosine monophosphat در
نوتروفیلهاي پلی موفونوکلئر انسان در شرایط آزمایشگاهی  

همچنین لیکوفار در انسان، از . به اثبات رسیده است
- تحریکات مخاطی جلوگیري کرده و التهاب را کاهش می

هر چند پژوهشگر تالش زیادي در جستجوي ). 8(دهد
لیکوفار در پیشگیري از که ازانجام داد مطالعات مشابهی

موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی در بیماران سرطانی 
در نتیجه ،اي یافت نشد، ولی مطالعهه باشنداستفاده کرد

تواند میاینکه یددیسه با مطالعات مشابه میسر نگرامکان مقا
از طرف دیگر چون .جزو محدودیتهاي این مطالعه باشد

تواند جزو ، میاستدارو استفاده شدهبار از این براي اولین
.گرددت مثبت و قوي این تحقیق محسوب نکا
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یريگنتیجه
گیري از موکوزیت دهانی، با توجه به تاثیر لیکوفار در پیش

مبتالیان به شیمی درمانیرژیمهايگردد در توصیه می
مورد باشد،سرطان که خطر موکوزیت دهانی زیاد می

.استفاده قرار گیرد

شکر و قدردانیت
درمانی پرسنل بخشهاي شیمیزحمات و همکاريبدینوسیله 

که نهایت همکاري را سنندجو انکولوژي بیمارستان توحید
.مورد امتنان استدر اجراي این طرح داشتند، 
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